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يادداشت
سهيل نيكزاد ؛ كارشناسرمزارز

اقدامهيأتدولتدراصــالحتصويبنامهموضوع
تعيينتكليفتجهيزاتاســتخراجرمزارزموجود
دركشورنكاتمثبتبسيارومهميدارد.مهمترين
مسئلهايناســتكهبااقداماتالزميكهبايدنهادهايديگروبانكمركزي
دربارهآنانجامدهند،راهگشايشــيبــرايصادراتووارداتكشــورايجاد
ميشود.كســانيكهچرخهماليشاندرشــرايطفعليبههردليليمسدود
شدهبود،اكنوناگرشركايتجاريپيداكنندكهحاضربهمعاملهبارمزارزها
باشند،عمالبسياريازمشكالتشانحلميشود.انتظاريكهفعاالنحوزه
رمزارزميتوانستندداشــتهباشندوشــايدهمانتظارخيليدوريبهحساب
ميآمد،ســپردنماجرابهبازارآزادبود؛يعنيفضاييكهبــرايبازاررمزارز
توسطدولتترسيمميشد،فضايبازارآزادميبود.شايددراينصورتديگر
نهدربارهقيمتبرقآنحساسيتوســختگيريفعليراوزارتنيروداشتو
نهدربارهفعاليتصرافيرمزارزهامشــكليبهوجودميآمد.اگربانكمركزي
اقداميميكردكهصرافيهايآنالينمجوزدريافتميكردند،شــايداوضاع

بهترهمميشد.
اكنونكسبوكارهايآنالينبسياريوجوددارندكهبهخريدوفروشرمزارز
ميپردازند.باسازماندهيومجوزدادنبهاينكسبوكارهاآنهاميتوانستندبا
اتكابههمينمجوز،سرمايهجذبكنندوبازارمحكمتريداشتهباشندوامروز
مصوبههيأتوزيرانراحتتراجراميشد.بااينحال،بايدنيمهپرليوانراديدو
ايناقدامراميموندانست.مهمترينچالشكنونيصنعتماينينگايناست
كهمجوزاستخراجرمرزارزهابهچهكسانيدادهميشودوقيمتبرقبراياين
صنعتبهچهقيمتيمحاسبهخواهدشد.هماكنونوضعيتصنعتماينينگ
درايرانوضعيتمنصفانهاينيست.برقبهكسانيكهاكنونپتانسيلفنيرا

دارندوميخواهندمســيرقانونيراطيكنند،بهقيمت
منصفانهدادهنميشود.هرچنددولتماينينگراصنعت

شمردهاســت،امابهجايتعرفهبرقصنعتيكهشاملهمهصنايعديگرشده
است،دربارهماينينگقيمتبرقچندبرابروبراساسقيمتصادراتاست.

 فرصت رمزارزها 
براي گشايش تجارت ايران
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ديروز با وجود جان باختن 337نفر از هموطنان كشورمان بر اثر كرونا،  بازار تهران روز شلوغي را شاهد بود.
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 ادامه در
صفحه7

   2هشدار در فاصله 50روز
نطق ديروز قاليباف را مي توان پيام آشكار دريافت هشدار رهبري از سوي بهارستان قلمداد كرد چرا 
كه در سراسر نشست قريب به 4ساعت مجلس رويه بهارستان در حمله به دولت عوض شد و به غيراز 
يكي دو نطق صدايي در انتقاد از دولت شنيده نشد. محمدتقي نقدعلي، نماينده خميني شهر ديروز در 
نطق ميان دستور خود با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب گفت: ما به امر شما تمكين مي كنيم، اما به 
رئيس جمهور مي گوييم اگر توهين به شما ممنوع است، توهين به ساحت مقدس معصومين به طريق اولي 
ممنوع تر است پس بياييد اكنون كه مورد مهر و عطوفت امام جامع قرار گرفتيد، دست از حاشيه سازي  
و تحريف برداريد و مشكالت معيشتي، مسكن و ازدواج جوانان را در فرصت باقيمانده وجهه همت خود 
كنيم. با اين حال جريان پايداري كه تند و تيزترين منتقدان دولت در بهارستان هستند سكوت را بر 
موضع گيري هاي هيجاني شان ارجح دانستند، البته بايد ديد در روزهاي آينده كه محمدجواد ظريف 
وزير خارجه كه با 8سؤال به صحن فراخوانده شد؛ در بر همين پاشــنه مدارا مي چرخد يا خير. اين 
نخستين باري نيست كه رهبر معظم انقالب روند مجلس در برابر دولت را مورد نقد قرار مي دهد پيش تر 
نيز بعد از جنجالي كه مجلس يازدهمي ها در طرح سؤال از وزير امور خارجه به راه انداختند و به طرز 
بي سابقه اي در نشست علني مجلس او را دروغگو خطاب كردند؛ رهبر انقالب به مجلس تذكر داده و 
در ديدار ويدئويي شان با نمايندگان كه 22تيرماه برگزار شد فرمودند: روابط با دولتمردان بايستي هم 
با قانون منطبق باشد هم با شرع؛ هم قانوني بايد باشد، هم شرعي. يعني سؤال، تفحص و امثال اينها كه 
در قانون آمده، اينها حق شماست، بايستي انجام بدهيد، اّما توهين نه، دشنام نه، نسبت بدون علم نه؛ 

اينها حق شما نيست و بعضي اش حرام شرعي هم هست و جايز نيست. 

يادداشت

همه با هم، پاي كار بياييم 
محسن پيرهادي

عضو هيأت رئيسه مجلس

رئيس مجلس ديــروز در صدر 
بهارســتان با اعــام تبعيت از مجلس

توصيه هاي اخيــر مقام معظم 
رهبري اعام كرد: اطمينان دارم كه از اين پس 
همه نمايندگان گايه هاي مردم از مســئوالن 
اجرايي را در ســينه خود محفــوظ مي دارند. 
ســخنان محمدباقــر قاليباف را مي تــوان به 
آتش بس ميان بهارستان و پاستور تعبير كرد و 
اميدوار بود از اين پس تقابل و رودررويي دو قوه 
- مجريه و مقننه - كه چند صباحي است به اوج 
خود رسيده جايش را به همراهي و تعامل براي 

حل مشكات مردم بدهد.

تعطيلي رودررويي سياسي تا اطالع ثانوي
به گزارش همشهري، از همان ابتدا كه مجلس 
يازدهم مستقر شــد، مصاف قاطبه اصولگراي 

بهارســتان با دولت برخاســته از ائتاف اميد- 
اعتدال، قابــل پيش بيني بــود، ائتافي كه در 
4انتخابات مستمر اصولگرايان را به حاشيه رانده 
بود و مصافي كه همواره در سال پاياني دولت ها و 
با روي كار آمدن مجلسي از نظر سياسي، متضاد، 
به الگوي تكراري بدل شده است. نقد دولت ها در 
سال پاياني معموال از يك سو به دليل انبوهي از 
وعده هاي به سرانجام نرسيده و از سوي ديگر داغ 
شدن رقابت هاي سياســي و جناحي در آستانه 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري بروز و ظهور 
مي يابد، چنانچه دولت هاي ششم، هشتم و دهم 
آن را تجربه و حاال براي دولت دوازدهم بازتكرار 
شــده اســت. به رغم اين ويژگي عالم سياست 
كه رقيب را در آســتانه انتخابات بيش از پيش 
به نقد وارزيابي رزومه طــرف مقابل وا مي دارد، 
انتخابات 1400در فضايي متفاوت رقم خواهد 

آژانس پذيرفتــه كه بعد از  
2مكان درخواستي، درخواست تازه اي 
براي بازرســي مطرح نكند. ضمانت 
اجراي اين تعهد چيســت كه آژانس 
درصورت مطرح شــدن ادعايي تازه، 

دوباره درخواست جديد مطرح نكند؟
 برابر بيانيه مشــترك، از آنجا كه آژانس 
تمامي اطاعاِت در اختيــار خود تا حال 
حاضر را تجزيــه و تحليل كرده اســت، 
نبايد هيچ ســؤال ديگري از ايران و هيچ 
درخواســت ديگري را براي دسترسي به 
مكان هايي فراتــر از آنچه توســط ايران 
تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتكل 
الحاقي اظهار شــده اند، مطــرح كند. بر 
اين اســاس، چنانچه آژانس اين اصل از 
توافقات مشــترك را به هر دليل و در هر 
شرايطي نقض كند، نه تنها به رفتار مبتني 
بر حسن نيت ايران لطمه جدي وارد خواهد 
كرد، بلكه موجب مي شود ايران در سياست 
همكاري و تعامل خود با آژانس، تجديدنظر 

جدي كند.
آيا توافق ايــران و آژانس 
به معناي نقطه پاياني بر ادعاهاي قبلي 

اعم از پي ام دي و... است؟
 ادعاهــاي به اصطــاح پــي ام دي، برابر 
قطعنامه 2015 آژانس مختومه شده اند. 
همكاري ايران و آژانس براي حل و فصل 
2موضــوع پادماني مورد بحــث، به هيچ 
عنوان در چارچوب پي ام دي نيســت؛ نه 
ايران و نه آژانس اين موضوعات را در اين 
مقوله نمي بينند. همانطوري كه در بيانيه 
مشترك نيز آمده است، آژانس و ايران در 
چارچوب همين قطعنامه اذعان كرده اند 
كه اين موضوعــات در راســتاي اجراي 
پادمان، مواد و فعاليت هاي هسته اي تحت 

پادمان مورد رسيدگي قرار مي گيرند.
درباره نتايج بازرسي اخير 
آژانــس از 2مكان درخواســتي، آيا 

پيش بيني يا برآوردي داريد؟
آژانس نمونه برداري خود را از 2مكان انجام 
داده و همانگونه كه توسط مديركل و معاون 
پادمان آن نيز اعام شــده است، تجزيه و 
تحليل نمونه ها چندين ماه به طول خواهد 

انجاميد.
سخنگوي ســازمان انرژي 
اتمي اخيرا گفته اســت بازرسان هم 

مي توانند عامل خرابكاري باشند. نحوه 
مقابله با اين تحركات در آژانس چگونه 
بوده و براي جلوگيري از اين اقدامات چه 

تدابيري انديشيده شده است؟
 چنانچه هر بازرســي درگيــر اقدامات و 
فعاليت هايي مغاير با ماموريت خود شود، 
مســتندات و گزارش مربوطه بايد توسط 
كشور ذيربط به آژانس ارسال و درخواست 
رســيدگي شــود. در اين زمينه، قواعد و 
مقرراتــي نيز در آژانس وجــود دارد. اين 
گزارش، توسط هيأتي مركب از نمايندگان 
آژانس و كشور مربوطه مورد بررسي قرار 
مي گيرد و تصميم الزم اتخاذ خواهد شد. 
چنانچه اقدامات متخلفانه موجد خسارت 
نيز باشــند، پيگيري جبران خسارات از 
پيچيدگي هــاي خاص خــود برخوردار 
است، اما موجب رفع مســئوليت آژانس 
نمي شود. در هر صورت، كشور پذيرنده در 
هر مرحله اي مي تواند بازرس يا بازرساني 

را از فهرست بازرسان 
مصوب خــود خارج 

كند؛ همانگونه كه مــا نيز در برخي موارد 
اين كار را انجام داده ايم.

سفير ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت وگو با همشهري شرح داد

برنامه ايران بعد از خرابكاري نطنز

كاظم غريب آبادي، سفير و نماينده دائم ايران در سازمان هاي 
بين المللي مســتقر در وين اســت. مهم ترين ســازماني كه 
غريب آبادي در آن مســئوليت نمايندگي ايــران را عهده دار 
است، آژانس بين المللي انرژي اتمي به شمار مي رود كه از حدود 
2دهه قبل تا كنون به دليل مطرح شدن پرونده هسته اي ايران 

اهميت خاصي يافته است. غريب آبادي كه پيش تر سفير ايران 
در الهه بوده از 2سال قبل به وين رفته و مهم ترين اتفاق در اين 
دوره توافق ايران و آژانس بر سر بستن پرونده دسترسي ها به 
مكان هاي ادعايي است؛ به اين شكل كه طرفين توافق كردند 
به شرطي كه آژانس خواســته دوباره اي مطرح نكند، بازرسان 
اين نهاد بتوانند از 2مكان مورد درخواست آژانس بازديد كنند؛ 
بازديدي كه اينك انجام شده، اما هنوز نتيجه آن اعالم نشده 
است. مشروح گفت وگوي همشهري با غريب آبادي را مي خوانيد.

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشــورمان در پيامي توييتري كه 
 سياست
واكنشي به اظهارات اخير رئيس جمهور فرانســه بود، نوشت: مسلمانان، خارجي

قربانيان اصلي »فرقه نفرت« ]وهابيت[ هســتند؛ فرقه اي كه رژيم هاي 
استعمارگر به آن  قدرت بخشيدند و توسط عمالشان به همه جا صادر كردند. ظريف نوشت: 
توهين به 1.9ميليارد مسلمان- و مقدسات آنها- به واسطه جنايات شنيع اين افراط گرايان، 
سوءاســتفاده اي فرصت طلبانه از آزادي بيان اســت. اين چنين اقداماتــي تنها بر آتش 
افراط گرايي مي دمد. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، در مراسم اداي احترام 
ملي به ساموئل پتي، معلم فرانسوي كه به دليل نمايش كاريكاتور توهين آميز درباره  حضرت 
محمد)ص( در كاسش توسط يكي از شاگردان اسام گراي خود به قتل رسيد، مكرون، 
رئيس جمهور فرانسه با اشاره به» ارزش هاي جمهوري فرانسه«، تأكيد كرد: »استاد، ما از 
آزادي كه شما به خوبي آموزش مي داديد، دفاع خواهيم كرد و به سكوالريسم ادامه خواهيم 
داد.« ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه هم در اظهاراتي در واكنش به اين اظهارات، گفت: 
توهين به مقدسات ميليون ها انسان خاف اديان ابراهيمي و توهين به انسان و خردگرايي 
و دفاع از جهل و ميدان دادن به افراد نادان اســت. در مجلس نيــز 240نماينده با صدور 
بيانيه اي، اعام كردند: حقيقت آن است كه دل فرانسه به حال آزادي بيان نسوخته، بلكه 
اين جسارت ها بخشي از فرايند كند كردن روند پرشتاب اسامگرايي فرانسه است كه اين 
دولت را شديدا به وحشت انداخته و او را واداشــته كه به خوي دوران سياه استعمارگري 
بازگرداند و چنين جنايتي را رقم بزند. سپاه پاسداران انقاب اسامی نيز با صدور بيانيه ای 
اعام كرد:   سناريوی شيطانی اسام ستيزی كه اخيراً با اقدام موهن  و دوباره مجله شارلی 
ابدو در انتشار كاريكاتورهای قبيحانه عليه پيامبر گرامی اسام )ص(  و متعاقباً حمايت 
رئيس جمهور بی خرد و ماجراجوی فرانسه وارد مرحله جديدی شده است ، بيانگر تناقض 
بزرگ در غرب به ويژه پرچمدار به اصطاح  آزادی بيان در اروپاســت كه برای سرپوش 
گذاردن به ناكامی های خود در عرصه جلوگيری از توسعه اسام و گرايش شهروندان غربی 

به دين مبين اسام و آموزه های پيامبر اعظم)ص( صورت می پذيرد.

انزجار از اظهارات مكرون

واقعيت اين اســت كه در شــماي داخلي، 
مردم به طرز بي ســابقه اي تحت فشارند و 
گراني ها، نابســاماني هاي بازار و هزار يك 

مشكل اقتصادي كوچك و بزرگ كه ماحصل تحريم ها و انفعال و كم تحركي 
برخي مسئوالن است، روي شانه هايشان ســنگيني مي كند. در شماي 
خارجي هم كه فشار حداكثري آمريكا بر اقتصاد ايران و تاش او براي انزواي 
ايران در منطقه و جهان به حد اعاي خود رسيده است. در اين اوضاع كه 
نظام و معيشت مردم به جد تحت هجمه و فشارند و هر روز داستاني براي 
تحت تأثير قرار دادن باور مردم به مسئوالن و نظام به راه مي افتد و در كسري 
از ثانيه موجي از نقدها را براي مسئوالن به ارمغان مي آورد، خوب است از 
خودمان و ديگران بپرسيم كه دعواهاي بي ثمر سياسي چه دردي از مردم 
و مشكات عظيمي كه كشور با آنها دست به گريبان است، دوا مي كند؟ 
آيا زمان آن نرسيده است كه بپذيريم، دعوا  ها و جدل هاي سياسي مردم را 

دلزده و خسته كرده است؟
باور كنيم كه مردم از تقسيم بندي موضوعات به زشت و زيبا و سياه و سفيد 
خسته شــده اند، چرا كه واقعيت وراي دو قطبي هاي غير سودمند است كه 
از سوي جمعي ســاخته و هر از گاهي فضاي سياست داخلي را تحت تأثير 
قرار مي دهند. مدت هاست كه بر همگان عيان شده عايدي اين جدل هاي 
بي سرانجام جز براي جمعي معدود كه منافع سياسي شان را از تيره و تار شدن 
فضاي كشور درو مي كنند، براي مردم و قريب االتفاق فعاالن سياسي معتقد و 
ملتزم به نظام جز ضرر و افزوده شدن به مشكات دستاوردي نخواهد داشت. 
همه مي دانيم كه شرايط سياست داخلي و سياست خارجي ما شرايط ويژه اي 
است و عبور از اين شرايط راه حل ويژه اي مي طلبد، چاره كار هم همانطور كه 
مقام معظم رهبري در سخنراني هاي اخيرشان مكررا بر آن تأكيد مي كنند، 
حل مشكات مردم است. وقت آن رسيده كه بپذيريم حل مشكات ملي عزم 
ملي مي طلبد و نسخه كار هم پاي كار آمدن مسئوالن و صاحب نظران معتقد 
به نظام به دور از مرزبندي هاي سياسي شان با هم است. در شرايطي كه مردم 
از ما انتظار عاج گره هاي اقتصادي را دارند و شرايط بحراني پاندمي كرونا 
بر تشديد اين گره ها سايه انداخته است، جدل ها و شاخ و شانه كشيدن هاي 
برخي نه تنها گره گشــا و راهگشا نخواهد بود كه ســبب دلزدگي مردم از 
مسئوالن مي شود. دميدن بر آتش اختاف نظرها جز بروز نااميدي و يأس 
اجتماعي، دستاوردي نخواهد داشت و در نگاه مردم قد جناحي را نسبت 
به جناح ديگر بلندتر نخواهد كرد. به هر روي، عبور از گذرگاه دشواري كه 
اين روزها به مردم و نظام مقدس جمهوري اسامي تحميل شده، وحدت 
و انســجام ملي را طلب مي كند، انســجام ملي نيازمند تعامل و همراهي 
مسئوالن و دلسوزان نظام است. مردم وقتي همگرايي مسئوالن را براي حل 
مشكاتشان ببينند و از تريبون هاي نظام يك  صدا به بيرون منعكس شود، 
به عبور از دشواري ها اميدوار مي شــوند و در اين مسير با مسئوالن همراه 
مي شوند؛ همراهي اي كه يقينا همچون گذشته تاش هاي بي وقفه  دشمنان 

نظام - آمريكا و متحدان منطقه اي اش- را به بن بست خواهد كشاند.

اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

خورد. زنگ رقابت هاي جناحي ســيزدهمين آتش بس در بهارستان
دوره انتخابات رياست جمهوري در حالي به صدا 
در آمده است كه كشور از نظر اقتصادي شرايط 
ويژه و حساسي را تجربه مي كند كه بعضا آن را 
به تجربه دشواري هاي اقتصادي 8سال جنگ 
تحميلي تشــبيه مي كنند. به جريان انداختن 
طرح استيضاح حســن روحاني و تاش براي 
بركناري و عــزل او در 9 ماه پاياني عمر دولت يا 
تهديد تلويحي رئيس جمهوري به مجازات اعدام 
به خاطر سخن از صلح راندن و فريادهاي مكرر 
از تريبون هاي مختلف چنان بر فضاي سياسي 
و رسانه اي داخلي كشور ســايه انداخته بود كه 
جز هرج و مرج و رودررويي مســئوالن كشور 

بازنمايي نداشت. 
به دنبال هشدار مقام معظم رهبري به مجلس 
و توصيه بــه حفظ حرمت مســئوالن ازجمله 
رئيس جمهور ديروز محمدباقر قاليباف در راس 
مجلس از سكوت مجلس در قبال كاستي هاي 
دولت سخن گفت و بر تفاهم با دولت براي حل 
مشكات تأكيد كرد. او در نطق پيش از دستورش 
با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري تأكيد 
كرد: اطمينان دارم كه همه نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي از اين پس حرف هايي كه مردم 
به آنها مي زنند و گايه هاي مردم از مســئوالن 
اجرايي را در سينه خود محفوظ مي دارند و آن 
را به تاش براي به حركت در آوردن چرخ هاي 
اقدام در همه بخش هاي اجرايي كشور با اولويت 
مسائل اقتصادي، استفاده از ظرفيت هاي قانوني و 
نظارتي مجلس شوراي اسامي تبديل مي كنند و 
دولت را از طريق نقد صريح و دلسوزانه، نظارت و 
كنترل بر بودجه و اجراي قوانيني كه معطل مانده 
است يا خاف قانون عمل مي شود به مجلس و 

مردم پاسخگو مي كنند. 
رئيس مجلس با اشاره به تأكيد رهبر انقاب بر 
مسئله  معيشــتي مردم تصريح كرد: با تفاهم با 
دولت نخواهيم گذاشــت در اين شرايط دشوار 

معيشتي، مردم احساس تنهايي كنند.
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مســير زیســت شــهری تهران، از 
خودرومحوري به پياده مداري تغيير گزارش

كرده است. تغيير و تحولي كه قرار بود 
فضاهاي عمومي را از ماشين دودي ها پس بگيرد و 
در اختيار پياده ها قرار دهد، طي سال هاي اخير به 
جریــان افتاده و نتيجــه اش كم كم براي شــهر و 
شهروندان نمایان مي شود. حاال دیگر واژه جدیدي 
از شهرنشيني وارد زندگي شهروندان شده و كمتر 
كسي از معني و مفهوم ميدانگاه و پالزا بي خبر است. 
مدتي مي شود كه ميدانگاه هاي شهري و پاتوق هاي 
محلي و اكثرا خردمقيــاس در برخي از محله هاي 
شهر سبز مي شــوند؛ فضاهایي كه فرصت  مكث و 

تعامل اهالي محل با یكدیگر را ایجاد مي كنند.
 با این حســاب قرار اســت هر محله و هر منطقه 

پاتوق و ميدانگاهــي براي پيــاده روي و گذران 
وقت اهالي محل داشته باشد. 2ماه پيش افتتاح 
ميدانگاه اميركبيــر به انتظار چندســاله مردم 
محله هاي 17شهریور، ایران و امين حضور پایان 
داد و پاتوقي را در اختيار مردم مركز پایتخت قرار 
داد؛ ميدانگاهي كه تقریبا همه نيازهاي مردم را 
براي فاصله گرفتن از خودرومحوري دارد. از مسير 
دوچرخه ســواري و پياده راه گرفته تا فضاي سبز 
و محلي براي ورزش، نشــاط، تعامل و دركردن 
خســتگي هاي روزمره. ایــن رویكرد بــا افتتاح 
4ميدانگاه شــهري دیگر در آینده نزدیك، تداوم 
دارد و ساكنان چند منطقه را منتفع خواهد كرد.

روددرهاوين،قلمرويعموميميشود
در تأیيد ایــن رویكرد مدیریت شــهري، رئيس 
كميسيون شهرســازي و معماري شوراي شهر 
تهران دیروز خبر خوشي براي ساكنان منطقه2 
پایتخت داشــت و از تبدیل عرصه 133هكتاري 
روددره اوین دركه )دره اســالم آباد( به قلمروی 

عمومي خبر داد.
محمد ساالري با اشاره به جلســه خود با معاون 
شهرســازي و معماري شــهرداري، مدیرعامل 

سازمان نوسازي شــهر تهران و شهردار منطقه2 
به منظور بررسي گزارش مشــاور در مورد طرح 
موضعي روددره اوین دركه )اســالم آباد(، گفت: 
»مدیریــت شــهري دوره پنجــم در راســتاي 
تحقق رویكرد انســان محوري، توسعه قلمروها 
و عرصه هاي عمومي را در برنامه پنج ســاله سوم 
و برنامه اولویت محور سال جاري قرار داده است. 
شهردار تهران در جلسات گذشــته هم اندیشي 
با اعضاي شــوراي شــهر، از برگزاري جلساتي 
درخصــوص تدوین برنامه مداخلــه در محدوده 
دره اسالم آباد حد فاصل بزرگراه همت تا بزرگراه 
یادگار امام خبرداد كه در همين راستا جلسه اي 
را با مدیران، مسئوالن و مشاور تهيه كننده طرح 

موضعي روددره اوین دركه برگزار كردیم.«
ساالري با تأكيد بر اینكه در چشم انداز پيش روي 
این برنامه، احترام به حق سرپناه ساكنين با حفظ 
الگوهاي ســكونتي موجود، ایجاد یك قلمروی 
عمومي شهري خوشنام و پرآوازه در تعامل فضایي 
كامل با كليت شهر مورد توجه جدي است، اضافه 
كرد: »مقرر شده عرصه ها و محورهاي پياده این 
طرح براي ایجاد فضاهاي تفرجگاهي و ورزشــي 
اهالي منطقه و محله هاي پيراموني درنظر گرفته 

شــود و در عين حال ویژگي هــاي اقليمي آن به 
محيط زیست شهري كمك كند.«

رئيــس كميســيون شهرســازي و معمــاري 
شوراي شهر تهران بسترســازي الزم برای انجام 
فعاليت هاي فرامنطقه اي، به ویــژه فعاليت هاي 
معطوف به گردشگري شــهري در طرح مذكور 
را ضامن ایجاد اشــتغال پایدار براي ســاكنين و 

ســایرین عنوان كرد و گفت: »نگهداري فعال و 
ســرزنده عرصه قابل توجه باغات و فضاهاي باز 
تحت مالكيت خصوصي، توجيه اقتصادي خواهد 
داشــت و نهایتا شــكل گيري تنوع عملكردي، 
حس مكان شــهري و حس هویــت در مكان با 
اتكا بر 3عنصر فــرم، فعاليت و تصویر ذهني را در 

مخاطبين ایجاد خواهد كرد.«

 رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران: عرصه 133هكتاري روددره اوین دركه  
به زودي به قلمروي عمومي تبدیل مي شود

مجيدجباري
خبر نگار

مسيربهتر

2 هفته پيش در همين ســتون درباره 
مسير دوچرخه خيابان طالقاني نوشتم؛ 
مسيري كه بســيار سخت و ناخوشایند 
است. یكي دیگر از مسيرهایي كه معموالً از آن عبور مي كنم، خيابان 

كریمخان است؛ حد فاصل ميدان هفت تير تا ميدان وليعصر.

در خيابان كریمخان2 مســير براي عبور دوچرخه در حاشيه هاي 
شمالي و جنوبي این خيابان طراحي شده است. درباره مسير حاشيه 
شمالي، جداگانه خواهم نوشت؛ اما در حاشيه جنوبي اگر از مشكالت 
معمول مانند حضور موتورســيكلت ها و خالي كردن بار در مسير و 
توقف ماشــين ها به صورت عمود، در تقاطع ها بگذریم، چند نكته 

اساسي باقي مي ماند.
نخســت اینكه عرض مســير دوچرخه آنقدر كم است كه اگر یك 
دوچرخه دیگر از روبه رو بياید، امكان رد شــدن از كنار هم وجود 
ندارد. درصورت حضور موتورسيكلت هم كه انگار حق با آنهاست! و 

باید مسير را عوض كرد.
موضوع دوم این است كه بخشي از مسير دوچرخه خيابان از حاشيه 
پياده رو، تنها با رنگ جدا شده است. عابران زیادي بدون توجه به این 
موضوع از مسير دوچرخه تردد مي كنند. با توجه به كم عرض بودن 
خيابان در برخي از نقاط، شاید چاره دیگري هم نباشد؛ اما الزم است 
دوچرخه سواران سرعت خود را كم كرده و مراقب عبور مردم باشند.

مسئله سوم كه احتماالً از همه مهم تر اســت، درها و پوشش هاي 
كانال فاضالب شهري است. بارها در این مسير )به خصوص نزدیك 
ميدان هفت تير( دیده ام كه درهاي آهني فاضالب شهري باز هستند؛ 
بدون آنكه محافظ یا عالمت هشــداري داشته باشــند. این درها، 
همگي در مسير دوچرخه قراردارند و باید توجه داشت سقوط در این 

چاله ها، مي تواند حتي به مرگ دوچرخه سوار منجر شود.
با همه آنچه گفته شــد، این مسير بســيار بهتر از مسير دوچرخه 
خيابان طالقاني اســت و هرچه از ميدان هفت تير به سمت ميدان 

وليعصر حركت كنيد، وضعيت بهتر هم مي شود.

كاوهحاجيعلياكبري،مديرعاملسازماننوسازيشهرتهران
درميانپروژههاييكهبهبهرهبرداريرسيدهوشهرونداندرحالاســتفادهازآنهستند،ميدانگاهاميركبير
قابلاستناداستوباتوجهبهگذشتحدود2ماهازافتتاحآن،بازخوردهايمختلفيرادربارهاينپروژهشهري
ازشهروندانگرفتهايمكهعمدهاينبازخوردهامثبتبودهاســت.مراجعهكنندگانازهمهطيفهاوگروههاي
اجتماعيمثلزنان،مردان،كودكانوسالمنداندرتمامساعاتشــبانهروزازاينفضايمكثوتعاملشهري
استفادهميكنند.البتهبهاينمعنينيستكهبازخوردهايمنفينداشتهايم.يكيازگاليههاازميدانگاهاميركبير
ايناستكهدرساعاتپايانيشببرخيگروههايخاصكهرفتارهاينابهنجاردارند،ازفضااستفادهميكنندكه
موضوعازطريقاستقرارنيرويانتظاميدرمحل،قابلحلاست.يكيديگرازانتقاداتبجاييكهازاينفضاشده،
ترددموتورسيكلتهاست.برهميناساسبعدازبررسي،جاهاييكهامكانترددموتورسيكلتهاوجودداشترا
باموانعترافيكيبستيمواينمشكلبرطرفشدهاست.ضمناينكههماكنوندرحالهماهنگيباشهرداريمنطقه
هستيمكهعالوهبرنظارتاجتماعيامكاننظارتانتظاميبراينميدانگاهراهمداشتهباشيم.غيرازاينپروژههايي
كهدرسازماننوسازيدرماههاياخيرطراحيواجراشده،پاتوقهايمحلهايوپروژههايخردمقياسهستندكه
عمدتادرمقياسواحدهمسايگييادرمقياسمحلهفعاليتميكنندكهتاامروزدستكمدرمورداينهامشكلي
گزارشنشدهاست.البتهمنظورايننيستكهمشكليندارند،اماچوناينپاتوقهامعموالدرنقاطيتعريفوتوسط
تعداديخانهمحصورشدهاند،امكاننظارتاجتماعيتوسطهمسايگانبرآنهاوجوددارد.بهوفورهمبازخوردهای

پروژههایاجراشدهدر4ميدانگاهیكهدرحالاحداثهستند،مدنظرقرارمیگيرند.

بازخورد مثبت مكث و تعامل در پالزاي اميركبير

سيدمهديمعيني،كارشناسبرنامهريزيشهري
درتاريختهران،ميدانگاههادرفضاهايشهريماجايگاهخاصخودشانراداشتندواستفادههمگانيازآنها
ميشد.طيسالهاياخيراماباگسترشخودرومحوري،بعضيازاينميدانگاههاعرصهتاختوتازخودروها
شدهوازميدانياميدانگاهبهيكفلكهترافيكيتبديلشدهاند.برهميناساسشورايشهروشهرداري
تهران-بهويژهدرايندوره-بهمنظورگســترشعرصههايعمومي،بازپسگيريعرصههاوقلمروهاي
عموميازخودروهاوبازگرداندنآنهابهپيادههارادردستوركارقراردادند.برايناساس،درفازنخست،
5ميدانشهريمشخصشدهكهبعدازبهسازي،مناسبسازيوبازپيراييدراختيارشهروندانقراربگيرد.
اگرچهميدانگاههافضايبسيارمؤثريبرايگسترشعرصههايعموميشهرواستفادههمگانيهستند،اما
نكتهاصليكهبايددربارهميدانگاههابهآنتوجهشودايناستكهبرايرسيدنبهاهدافموردنظر،نخست
بايدمناسبسازيفضاهايشهريازجملهپيادهروهاانجامشود؛چراكهميدانگاههاقراراستمحلحضور
پيادههاوفضايمناسبيبرايمكثوتعاملشهرونداندرهمهطيفهاوگروههاباشند.خوشبختانهحوزه
معاونتشهرسازيومعماريشهرداريتهرانهمزمانبااينپروژهها،پروژهديگريرادردستاقدامدارد
كهدرقالبمناسبسازيفضاهايشهريقراراستساالنه500كيلومترپيادهرودرشهرتهران،بازسازي،
نوسازيوبهسازيشود.بهاينترتيبوبهباورمن،درصورتيكهاين2اقدام،يعنيمناسبسازيپيادهروها
وساختميدانگاههادركنارهمپيشبروند،شهرداريتوانستهكمكمؤثريبهگسترشفضاهايعمومي

براياستفادههمگانبكند.

مناسب سازي  پياده روها؛ پيش نياز ايجاد ميدانگاه هاي شهري
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  اگرچه بــارش برف و 
باران یك نعمت است، شهر

اما گاهــي می تواند به 
بحران تبدیل  شــود؛ هنگامي كه در 
كالنشــهر تهران بارش باران ایجاد 
سيالب كرده یا بارش برف مسيرهاي 
تردد را مسدود و زندگي شهروندان را 

مختل مي كند.
 آبان سال گذشــته برف سنگين در 

تهران همــه را غافلگيــر كرد؛ حتي 
شهرداري تهران اعالم كرد كه برف 
ناگهاني ســبب غافلگيري آنها شده 
اســت. اكنون در آبان به سر مي بریم 
و به غير از چند بارش پراكنده باران، 

هنوز خبري از برف نيست. 
اما شهرداري تهران برنامه ریزي هاي 
الزم را براي شرایط خاص آب وهوایي 

انجام داده است. 
به تازگي برخــي از مدیران ارشــد 
شــهرداري تهران از 185دســتگاه 
ماشين آالت و تجهيزات در شكل هاي 

مختلــف بازدید كردنــد. مصطفي 
كاظمي، مشاور شــهردار تهران در 
این رابطه مي گوید: »برخي خودروها 
به تازگي طراحي و ســاخته شده اند. 
ویژگي خوب شــان، این اســت كه 
تيغه هاي این ماشين آالت در تماس با 
آسفالت كارایي و دوام بيشتري دارد.  
همچنين طول عمر تيغه ها بيشــتر 
است و ارتفاع بيشــتري در مقایسه 
با تيغه هاي قبلــي دارد؛ به طوري كه 
مي تواند در معابــر از موانع مختلف 
عبور  كند. درواقع كارهاي خالقانه اي 

در این زمينه صورت گرفته و بسيار 
ارزشمند است.« 

تمهيدات اندیشيده شده در مواجهه 
با بارش برف و باران سنگين در شهر 
تهران به نظر مناســب است؛ چنانكه 
تمامي مناطق 22گانه پایتخت كم كم 
به آمادگــي كامل مي رســند. البته 
مناطق یك تا 6جزو مناطق پربارش 
در بيــن مناطق 22گانه محســوب 
مي شــوند و از این رو خدمات رساني 
در این مناطق به شكل ویژه اي انجام 

خواهد شد.

  توســعه شهرنشــيني اگر منطبق با 
خواســته و نياز شــهروندان نباشــد، بانوان

پيامدي جــز افزایش آســيب نخواهد 
داشت. طي سال هاي اخير به دليل نبود برنامه ریزي 
درست و اصولي، توسعه شهرها دچار لجام گسيختگي 
شده است و به گفته جامعه شناسان به همين دليل، 
امنيــت اجتماعي از بيــن رفته و انواع آســيب هاي 
اجتماعي افزایش یافته اســت. امروز شكل و شمایل 
بخشی از كوچه ها و محله ها به گونه اي است كه مردم 
به ویژه زنان نه تنها حس تعلــق ندارند بلكه از بودن و 
قدم زدن در شهر ترس و وحشت دارند. نبودن امنيت 
اجتماعــي به یك منطقــه ، محله و شــهر معطوف 
نمي شود. این موضوعی اســت كه باید در كل كشور 
دیده شود و توجه به آن مســتلزم عزم ملي و همت 
واالي مسئوالن است. كاري كه مدیریت شهري در آن 

پيشقدم شده و پس از انجام مطالعات اوليه مربوط به 
طرح ارتقاي امنيت زنــان، به صورت پایلوت آن را در 
منطقه 10اجرایي كرده اســت. با گذشــت بيش از 
100روز از اجرایي شدن این طرح فاز اول آن در گذر 
پشــت نواب به پایان رســيده و زهرا نژادبهرام عضو 
شوراي اسالمي شهر تهران، زهرا بهروزآذر مدیركل 
امور بانوان شــهرداري تهران همراه با مجيد رباطي 
شــهردار منطقه 10و جمعي از مدیــران و معاونان 
شهردار منطقه از این گذر بازدید و عملكردها را ارزیابي 
كردند. نواب از محله هاي قدیمي تهران است كه اكثر 
موسپيدان در كوچه پس كوچه هاي آن خاطره دارند. 
از نواب دیروز تا نواب امروز فرســنگ ها فاصله است. 
آپارتمان هاي غول پيكر در این محله قد كشيده اند و 
مردم با فرهنگ های مختلف در آن ساكن شده اند و 
محله به دو بخش مدرن و ســنتي تبدیل  شده. دیوار 
حائل بزرگراه نواب هم محله را محصور  كرده و منجر به 
ایجاد فضاهاي بي دفاع شهري  شده بود؛ مكان هایي كه 
زمينه افزایــش بزه و از بين رفتــن امنيت اجتماعي 

شــهروندان به ویژه زنان مي شــود. بــه گفته زهرا 
بهروز آذر، مدیركل امــور بانوان شــهرداري تهران 
براساس پژوهش هاي انجام شده در سال 1393مبتني 
بر ارزیابي كيفيت زندگي در محالت، ساكنان منطقه 
10از حس امنيت كمي برخوردار بودند. او مي گوید: 
»همين پژوهش سبب شــد تا این منطقه به عنوان 
پایلوت انتخاب شــود. البته داشتن چندین ایستگاه 
مترو، كوچه هاي تنگ و باریك و محصور شــدن در 
محــور بزرگراهي همــه مشــخصه هایي بودند كه 
مي توانستند یك اشــل كوچكي از جامعه شهري را 
پيش رویمان قرار دهند. در حقيقت با اجرایي شدن و 
اتمام این طرح مي توان نتایج حاصل را در سایر مناطق 

هم مورد استفاده قرار داد.«
11شاخص براي امنيت اجتماعي تعيين شده است كه 
نبود روشنایي كافي و وجود فضاهاي بي دفاع شهري 
و رها شده، مهم ترین شــاخص ها هستند. بهروزآذر 
مي گوید: »نقاط ناامن با مشاركت شهروندان به ویژه 
بانوان و در جلســات متعددي كه برگزار شد، احصا و 
رفع آنها به عهده مدیریت شهري منطقه گذاشته شد.«

به گفته مدیركل امور بانوان شهرداري تهران تا كنون 
بيش از 80اقدام در راستاي ارتقاي امنيت اجتماعي 
در منطقه 10انجام شــده اســت: »مهم ترین اقدام 
امن سازي  گذر پشــت نواب بود كه با این كار نه تنها 
ساكنان كوچه هاي اطراف این گذر بلكه محله نواب 

امن شده است.«
بهروزآذر در پایان بازدید از این پروژه از روند اقدامات 
ابراز رضایــت مي كند و مي گویــد: »كارها همچنان 
ادامــه دارد و اميدوارم به زودي شــاهد حس امنيت 
در ميان تمام شــهروندان منطقه 10و سایر مناطق 

تهران باشيم.«

مردممشاركتكنند
گذر پشت نواب حدود 4كيلومتر است كه از خيابان 
آذربایجان شروع می شــود و تا ميدان بریانك ادامه 
دارد. این مسير یكي از مسيرهاي طوالني و پرآسيب 
منطقه بود كه با اجرایي شــدن فاز اول طرح ارتقاي 
امنيت اجتماعي، این گذر امن شده و به گفته مجيد 
رباطي شهردار منطقه 10امروز مردم موج امنيت را 
در این گذر مشاهده مي كنند: »با توجه به مطالعات 
انجام شده توسط اداره كل مطالعات معاونت اجتماعي 
شهرداري تهران، ایجاد امنيت در محله ها از مطالبات 
شهروندان بود و براي تحقق این خواسته با مشاركت 
اداره امور بانوان شــهرداري تهــران اقداماتي انجام 
شــد كه مهم ترین بخش آن در گذر پشت نواب قابل 

مشاهده است.«
رباطي بــه كارهاي انجام شــده اشــاره مي كند و 
مي گوید: »ایمن سازي  نقاط بي دفاع شهري، ایجاد 
فضاهاي مناسب مانند پاتوق هاي محلي و رسيدگي 
و بهسازي فضاهاي ســبز و معابر عمومي كارهایي 
هستند كه در راستاي افزایش حس امنيت اجتماعي 
شــهروندان به ویژه زنان در گذر پشــت نواب انجام 
شده اســت. البته این اقدامات همچنان تداوم دارد 
و اميدواریم با مشــاركت و همراهي مردم به نتایج 

مطلوب برسيم.«

آمادهباشدربرابربارشها

طرح ارتقاي سطح امنيت بانوان تهران، در منطقه 10وارد فاز اجرایي جدید شد

امنيتدرگذرپشتنواب

   رفع نواقص فاز اول طرح افزايش امنيت اجتماعي
زهرانژادبهرام،عضوشوراياسالميشهرتهراندربازديدازفازاولطرحارتقايامنيتاجتماعيدرمنطقه10اقداماتراخوب
ارزيابيميكنداماميگويد:»كارهايانجامشدهكاملنيستندونواقصيازجملهوجودنقاطكورونبودروشناييكافيدرگذر،
وجودداشتكهآنهاراعنوانكردمومسئوالنموظفبهپيگيريشدند.انجامكارهاييمانندرنگآميزیديوارها،نورپردازي
معابروحتينصبآينههايمشبكدرنقاطيكهديدكافيندارند،منجربهنظارتاجتماعيومتقاباًلارتقايامنيتاجتماعي
شهروندانبهويژهزنانميشــود.«اوادامهميدهد:»باتوجهبهمطالعاتانجامشدهتاكنونحدود200فضايبيدفاعشهري
درمنطقه10شناساييشدهاستكهباتوجهبهموقعيتجغرافياييوتراكمجمعيتيمحلهنوابوگذرپشتنوابدرمرحله
اولانتخابشدوباكارهايانجامشدهتوسطشهرداريمنطقهميتوانامنيتاجتماعيرادراينگذراحساسكرد.«نظارت
اجتماعيمهمترينعاملايجادامنيتاجتماعياست.عضوشوراياسالميشهرتهرانبابياناينمطلبميگويد:»وقتيدر
معابرعمومينظارتاجتماعيباحضورومشاركتشهروندانوجودداشتهباشدقطعاًامنيتبرقرارميشودونيازيهمبهحضور
مأموراننيرويانتظامينيست.بنابراينمديريتشهربرايرفعمشكالتفضاهايبيدفاعشهريقصدداردنظارتاجتماعي
راافزايشدهدواگرالزمباشددراجرايبهترطرحارتقايامنيتاجتماعيازنيرويانتظاميهمدعوتبههمكاريميكنيم.«

ميدانگاهخورشيد:

منطقه20،محلهشيخصدوق
درحالاجراوبا30درصدپيشرفتفيزيكي

پيشبينيبهرهبرداري:3ماهبعد

ميدانگاهبريانك:

منطقه10،محلهبريانك
درمراحلآغازعمليــاتاجرايي)عمليات

اجرايييكهفتهقبلآغازشدهاست.(
پيشبينيبهرهبرداري:بهار1400

ميدانگاهصلح:

منطقه14،محلهصاحبالزمان
درمرحلهانتخابپيمانــكار)پيمانكارهفته

آيندهانتخابميشود.(
پيشبينيبهرهبرداري:پايانسال

ميدانگاهدريافت:

منطقه18،محلهيافتآبادجنوبي
پروژههنوزواردمرحلهاجرايينشدهودرحال

طراحياست.
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شهروند دوچرخه سوار
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اصغرعطايي،مديركلامورخدماتشهريشهرداريتهران
باتوجهبهتأكيداتشــهردارمحترمتهراندرخصوصنحوهاقدامدرزمانبارشها
جلساتمستمريبرگزارشدودستورالعملهاييدر2بخشقبلازبارشوحينوپس
ازبارشبهمناطق22گانهشهرتهرانابالغشد.عملياتبرفروبيبااستفادهازنيروي
انسانيوماشينآالتالزمصورتخواهدگرفت.نيروهاوتجهيزاتباتوجهبهاولويتها
وموقعيتمكانيومنطقهايدرنقاطتعيينشدهمستقرميشوندتادركمترينزمان
ممكنبهخدماترسانيبپردازند.ستادهايبحرانمنطقهايبامحوريتشهرداران
مناطق22گانهتشكيلمیشودوطبقسناريوهاوبرنامههايابالغيتماميامكاناتو
نيروهايكارگريوماشينآالتدرنقاطحادثهخيزاستقرارخواهنديافت.هماهنگي
بينبخشيباتماميارگانهايخارجازشهرداريوهمراهيوهمكاريمطلوبباتمامي
واحدهايستاديواجراييشــركتآبمنطقهاي،استانداري،وزارتكشور،راهور،
هواشناسيومديريتبحراندرمواجههبابارشهايپيشروومجهزشدنمناطقبه
تجهيزات،ادواتكارگري،پمپهايكفكشوروبينوماشينآالتوسايرادواتمورد
نيازباهمكاريسازمانآتشنشانيوخدماتايمنيازجملهايناقداماتاست.اجراي
مصوباتابالغيستادبحرانواعالمآمادهباشبهتماميمناطق22گانهوحضورفعال
تماميمديرانوكارشناسانواكيپهايعملياتاليروبيوفوريتهايخدماتشهري
137،پايشوكنترلمستمرتماميدرههاوميزانجريانعبوريسيالبوكنترلنقاط
حادثهخيزباانجامبازديدهاوگشــتهاينظارتيحينبارش،كنترلتماميوقايعو
نظارتمستمربرآخرينوضعيتموجودمعابرتوسطدوربينهايمركزكنترلترافيك
وهمكاريخوبمعاونتحملونقلوترافيكوكنترلورفعنقاطآبگرفتگينقطهاي
ومورديدرسطحمعابروبازرسيوكنترلسالمتوعملكرداجزاوتجهيزاتشبكهو
عبورجريانسيالب،پايشوبازبينيپايههايپلهايبزرگراهيدرمسيررودخانههاي

شهريو...ازجملهايناقداماتدراينخصوصاست.

اقدامات الزم براي برف روبي شهر 

صدرالدينعليپور،مديرعاملسازمانمديريتپسماندشهرداريتهران
سازمانمديريتپسمانديكســريوظايفمانندُرفتوروب،برفروبيوآواربرداريدر
شرايطبحرانمانندزلزلهوسيلدارد.برايهمين،اززمانشروعبهكاردراينسازمان،يكياز
كارهايماتقويتناوگانموتوريوماشينآالتاساسياستكهدرشرايطبحرانوبراساس
نوعماموريتبتوانيمانجاموظيفهكنيم؛بههميندليل،اقداماتيكهدراينمدتانجامداديم،
خيليزودترازآنچيزيكهفكرميكرديم،بود.سعيكرديمازماشينآالتجديدباتبديل
بموقعخودروهايفرسودهبهخودروهايجديدبرفروبونمكپاش،رونماييكنيم.تعدادياز
خودروهارانيزاورهالكرديموتجهيزاتجديدتريرويخودروهانصبنشد.اينماشينآالت
راآمادهكرديمومديرانارشدشهرداريطيمراســميازآنهابازديدكردند.درواقعبراي
نخستينباردرحجمباالييماشينآالتنوبهنمايشگذاشتهشد.گرچهبارشبرفوباران
درفصلپاييزوزمستانازطريقهواشناسيپيشبينيميشود،اماپيشبينيدقيقيصورت
نميگيرد؛حاالچهدرايرانوچهدرسايركشورها.شماميبينيدكهدركشورهاييمانندكانادا
بارشبرفسببميشوديكشهر3،2روزتعطيلشود.حاالبارشبرفبعضادرپيكترافيك
اتفاقميافتدوفعاليتهاراُكندميكند.نكتهديگرايناستكهشهرونداندربرخيكشورها
مسئوليتبرفروبيجلويمغازهياجلويدِرخانهشانراخودشانبرعهدهدارندوشهرداري
همدربرفروبيمعابربهآنهاكمكميكند.درمناطق22گانهايستگاهبرفروبيماتكميلشده
وقسمتعمدهماشينآالتدرمناطقآناليزشدهاست.برايهمين،آمادگيبرايبارشبرفو
بارانوجوددارد.نمكپاشواينچيزهابرعهدهسازمانپسمانداستكهنمكپاشهمآماده
كردهايموازهفتهآيندهدراختيارمناطققرارخواهدگرفت؛بنابراين،تالشهموارهايناست
كهفعاليتهايبرفروبيبهبهتريننحوانجامشود،اماگاهيشرايطيمانندزمانبارشوميزان
بارشپيشميآيدكهبرخياتفاقاتوتأخيرهاچيزعجيبينيست.بههرحال،گاهيبارشباران
وبرفبهچالشتبديلميشود،اماامسالبيشترازهرسالهمتوانماشينتخصصيافزايش

يافتهوهمهمراهيوهمكاريبامناطق22گانهداريم.

آمادگي ما بيشتر از سال هاي قبل است

محمودمواليي
خبرنگار

مشخصاتیاز4پروژه
ميدانگاهیجديد

4ميدانگاه جديد  به قلمروی شهر اضافه مي شوند
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   دعوت به حمایت بی خرج از صادرات
نايب رئيس اتاق ايران، راه نجات ارزي را در تشويق صادركنندگان آن هم فقط با حذف قواعد زائد 
مي داند و مي گويد: موضع اتاق ايران از ابتدا پايبندي به قوانين باالدستي در توسعه صادرات غيرنفتي 
و تشويق صادركنندگان شناسنامه دار و درســتكار بوده و پيشنهاد هاي كارشناسي زيادي نيز در 
3-2سال گذشته در اين حوزه ارائه داده است كه اجراي آنها مي تواند وضعيت را بهبود دهد. انصاري 
با تأكيد بر لزوم اصالح تصميمات ارزي بانك مركزي مي افزايد: اتاق ايران بارها درخواست داده بود 
در تصميمات اتخاذ شده توسط بانك مركزي اصالحاتي انجام شود كه واردات در مقابل صادرات مجاز 
باشد و دستگاه هاي ذيربط فقط از ثبت سفارش كاالهاي ممنوعه جلوگيري كنند. به عقيده او با اجراي 
اين سياست بخش قابل توجهي از نيازهاي ارزي از جايگزيني ارز صادراتي به جاي ارز بانك مركزي به 
واردات اقالم موردنياز كشور تأمين مي شود. او با اشاره به اينكه بخش خصوصي خواستار اصالح مسير 
تجارت خارجي است، مي گويد: ما بارها گفته ايم كه اگر دولت و دستگاه هاي مسئول از صادركننده 
حمايت كنند؛ آن هم حمايت بي خرج و تسهيل كننده، ورودي ارز به كشور چند برابر افزايش مي يابد. 
نايب رئيس اتاق ايران  همچنين با اشاره به ورود وزير جديد صنعت به اين وزارتخانه، مي گويد: وزير 
جديد از نخستين روز وزارت حرف بخش خصوصي را پذيرفته و اصالح را آغاز كرده و اين اميد وجود 

دارد كه با حمايت از صادركنندگان شناسنامه دار، تنگناهاي موجود برطرف شوند.

چهره روز

تاوان پريشانی در مسكن
با گذشت بيش از 5سال از تصويب آخرين 
قانون مرتبط با ماليات ســتاني از خانه هاي 
خالي، هنوز اجراي ايــن قانون در خم اول 
مانــده و متوليان امر در حال شناســايي و 
فهرســت بندي خانه هاي خالي هســتند؛ 
فهرســتي كه البته وزارت راه و شهرسازي 

مدعي است با قطعيت تدوين مي كند و سازمان امور مالياتي ادعا مي كند 
بخش عمده اطالعات آن با واقعيت مناسبتي ندارد. محمود محمودزاده، 
معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازي در اين سوي ماجرا 
ايستاده و تالش مي كند براساس سفارش قانون، فهرست خانه هاي خالي 
را از سامانه ملي امالك و اسكان استخراج و به متولي ماليات ستاني، يعني 
سازمان امور مالياتي بدهد، اما در آن ســوي ماجرا، سازمان امور مالياتي 
مي گويد در نخستين فهرست ارسالي، از مجموع 109هزار خانه خالي فقط 
حدود 2هزار و 500خانه واقعاً خالي است. در اين شرايط، به نظر مي رسيد 
اسامي مالكاني كه وضعيت سكونت امالك خود را اظهار نكرده اند نيز در 
اين فهرست گنجانده شده و به همين واسطه فقط 2درصد خانه ها واقعا 
خالي بوده است، اما وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد اين 109هزار خانه با 
قطعيت خالي هستند. حاال محمودزاده از ارسال دومين فهرست خانه هاي 
خالي به سازمان امور مالياتي تا هفته آينده خبر داده و البته در مورد ادعاي 
سازمان امور مالياتي مبني بر خالي نبودن بخش عمده خانه هاي درج شده 
در فهرســت اول، مي گويد: وزارت راه و شهرسازي تمامي فهرست افراد 
را براساس قطعيت ارسال كرده و اگر ســازمان امور مالياتي مدعي است 
كه فهرست آمار مربوط به خانه هاي خالي اشتباه است بايد بگويد به چه 
موردي استناد كرده  است؟ واقعيت اين است كه سؤال معاون وزير راه و 
شهرسازي در مورد نحوه تشخيص خالي نبودن خانه ها چندان بيراه هم 
نيست؛ چراكه اگر ســازمان امور مالياتي راهي براي اين تشخيص دارد، 
پس به چه دليل از تير 94 كه قانون ماليات بــر خانه هاي خالي تصويب 
شد تاكنون، هيچ مرجعي قادر به شناسايي خانه هاي خالي نبوده است؟ 
البته نكته قابل توجه در اين ماجرا اين است كه حوزه امالك ايران به شدت 
غيرشفاف، پرابهام و قابل دستكاري اســت و  2طرف دعواي شناسايي و 
وصول ماليات خانه هاي خالي نيز به واسطه ورود به بازي همين بازار دچار 

عدم تفاهم شده اند.

راه حل چالش هاي اساسي بورس
خبر: نمايندگان مجلس درجلسه علني ديروز پارلمان، گزارش كميسيون 
اقتصادي درخصوص بررسي وضعيت بازار سهام و عملكرد سازمان بورس 
و وزارت امور اقتصادي و دارايي را بررســي كردند و عملكرد بازار سرمايه 

مورد انتقاد نمايندگان مجلس قرار گرفت.
نقد خبر:گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درباره وضعيت بازار سهام 
ديروز درشرايطي در مجلس مورد بررسي و انتقاد نمايندگان مجلس قرار 
گرفت كه بررسي ها نشان مي دهد در ماه هاي گذشته اقدامات زيادي براي 
ايجاد تعادل و جلوگيري از نزول بازار ســهام انجام شده با اين حال غلبه 
عوامل سياسي موانعي را براي جلوگيري از نزول بورس به وجود آورده است. 
آمار هاي اقتصادي نشان مي دهد در شرايط حاضر اقتصاد ايران به شدت 
متاثر از تحوالت سياسي است و حتي ميزان درآمد و فروش شركت ها و نقل 
و انتقال درآمد هاي ارزي به دليل محدوديت هايي كه در عرصه سياسي ايجاد 
شده با كاهش مواجه شده است. به زعم كارشناسان يكي از پر قدرت ترين 
عوامل رشد دوباره بازار ســهام افزايش درآمد شركت هاست كه مي تواند 
زمينه رشد دوباره شاخص ها را فراهم كند با اين حال موانع بزرگي كه بر سر 
توليد تحت تأثير عوامل سياسي ايجاد شده، مسير افزايش توليد را دشوار 
كرده است. در چنين شرايطي به نظر مي رســد تمركز اصلي نمايندگان 
مجلس به جاي انتقاد هاي حاشيه اي بايد بر سر حل چالش هاي سياسي 

و رفع موانع توليد باشد تا سياست هاي حمايت از بازار سرمايه كاراتر شود.

بهبود 17.7درصدي شــاخص فالكت 
در ايران در تابســتان امسال در مقايسه 
با تابستان پارسال چگونه ممكن است؛ 
به ويژه اينكه كشــور درگير شديدترين 
تحريم هاســت و به گفته مقامــات در يك جنــگ تمام عيار 
اقتصادي قرار دارد و با امواج تورمي مواجه شده و ضربات كرونا 
بر پيكر اقتصاد ايران در حال افزايش است؟ آيا بهبود شاخص 
فالكت به معناي بهبود وضعيت معيشتي مردم است يا اينكه 

اتفاق ديگري رخ داده است؟ 
افزايش قيمت كاالها و خدمات مصرفي، دولت و مجلس را به 
اين نتيجه رسانده كه فشار بر سفره مردم را دست كم از 2كانال 
افزايش سطح توزيع كاالهاي اساسي در داخل كشور و واردات 
اين كاالها از مســير تهاتر با پول نفت كمتر كنند. با اين حال 
كارشناسان نسبت به خطر تشديد تورم و ركود شديد هشدار 
مي دهند كه مي تواند شاخص فالكت در ايران را در فصل هاي 
آينده بدتر كند. اما شــاخص فالكت چيســت و طرح دولت و 
مجلس براي كم كردن فشار اقتصادي به مردم چه نتيجه اي به 

همراه خواهد داشت.

اندازه گيري شاخص فالكت
شاخص فالكت متغيري اســت كه از حاصل جمع نرخ تورم و 
نرخ بيكاري به دســت مي آيد و نمايانگر وضعيت شاخص هاي 
مختلف رفاهي در كشورهاست؛ با اين توضيح كه نرخ بيكاري 
برابر با نسبت تعداد افراد بيكار به كل افراد آماده به كار در يك 
جامعه است و كاهش نرخ بيكاري در فصل تابستان امسال ناشي 
از كاهش نرخ مشــاركت اقتصادي يا همان متقاضيان ورود به 
بازار كار است كه تازه ترين آمار مركز آمار ايران نشان از كاهش 
نرخ مشاركت اقتصادي در كشور به معناي دلسردشدن بخش 

زيادي از متقاضيان و جويندگان كار دارد.
براي نخســتين بار 2اقتصاددان به نام های رابرت بارو و آرتور 
اوكان، در دهه70 ميالدي شــاخص فالكت را معرفي كردند، 
در ايران اما اين شــاخص در كوران مناظره هــاي انتخاباتي 
سال1388 در البه الي صحبت هاي محســن رضايي، يكي از 
نامزدهاي انتخابات آن دوره به صورت جدی مطرح شد. تا پيش 
از توقف انتشــار نرخ تورم از بانك مركزي، محاســبه شاخص 
فالكت براساس آمارهاي فصلي مركز آمار ايران از وضعيت نرخ 
بيكاري و نرخ تورم محاسبه شده در بانك مركزي مورد ارزيابي و 
تحليل قرار مي گرفت، اما حاال مبناي تحليل اين شاخص فقط 

آماري است كه مركز آمار ايران منتشر مي كند.
به گزارش همشــهري، شــاخص فالكت در ســال1376 به 
30درصد رسيد و در سال1384 هم با 8درصد بهبود 22درصد 
برآورد شد و از اين حيث دولت محمد خاتمي، بهترين عملكرد 
را داشته است. در 8سال رياست جمهوري محمود احمدي نژاد 
اين شاخص دچار نوسان شديد شد؛ به نحوي كه در سال1387 
به 36درصد و يك سال بعد به 23درصد رسيد و در سال هاي بعد 
روند نگران كننده اي به  خود گرفت؛ به ويژه با تشديد فشارهاي 
ناشي از تحريم هاي بين المللي، شــاخص فالكت در ايران در 

پايان سال1392 به باالي 50درصد جهش كرد.

ثبت ركورد جديد در سال98
در تابستان ســال98 بود كه شــاخص فالكت در ايران دوباره 
ركورد زد و به 53.2درصد رسيد؛ نخستين نشانه از بدترشدن 
وضع اقتصادي كشور، يك سال پس از خروج آمريكا از برجام و 
سخت ترشدن دسترسي ايران به درآمدهاي ارزي اش كه باعث 
شد چشم انداز نرخ تورم روند خاكستري پيدا كند. بررسي هاي 
همشهري نشان مي دهد نرخ بيكاري در تابستان سال گذشته 
به 10.5درصد و نرخ تورم به 42.7درصد رسيد كه نتيجه آن 
ثبت ركورد جديد شــاخص فالكت به ميزان 53.2درصد بود. 
يك دليل اصلي بهبود وضعيت اشتغال به محاسبات مركز آمار 

از شاخص بازار كار مربوط مي شود، زيرا قبل از سال1397، نرخ 
بيكاري براساس جمعيت 10ساله و بيشــتر محاسبه و اعالم 
مي شد و در سال98 آمار بازار كار شــامل جمعيت فعال، نرخ 
بيكاري و نرخ مشاركت اقتصادي براساس جمعيت 15سال و 
بيشتر سنجيده و منتشر مي شود. افزون بر اينكه نرخ مشاركت 
اقتصادي به عنوان شــاخص تعيين كننــده جمعيت متقاضي 
و جوياي كار در تابســتان امسال نســبت به تابستان پارسال 
با 3.1درصد كاهــش به 41.8درصد رســيده و به اين ترتيب 
دست كم 3درصد از بهبود شــاخص فالكت در پايان تابستان 
امسال ناشي از كاهش نرخ مشاركت و انصراف جويندگان كار 

بوده كه نشانه آشكاري از ضعف دولت در ايجاد اشتغال است.

بيم و اميد شاخص فالكت
هرچند مركز آمــار ايران نــرخ بيــكاري را در پايــان نيمه 
نخست امســال 9.5درصد برآورد كرده كه از داليل اصلي آن 
دلسردشــدن افراد متقاضي كار و كاهــش 3.1درصدي نرخ 
مشاركت اقتصادي است، اما تشديد فشارهاي خارجي به ويژه 
بر تجارت خارجي و دسترسي ايران به درآمدهاي ارزي به دليل 
كاهش محســوس فروش نفت ايران از يك ســو و تعطيلي يا 
كاهش ظرفيت فعال بسياري از بنگاه هاي اقتصادي اين نگراني 
را تشــديد مي كند كه نرخ بيكاري در ماه هــاي آينده روندي 
افزايشي را تجربه خواهد كرد؛ همزمان با رشد دوباره نرخ تورم 
كه دست كم در مهرماه امســال باالترين نرخ رشد ماهانه را از 
مهر97 تاكنون داشته اســت. از سوي ديگر افت شاخص رشد 
اقتصادي ايران و برآورد رشــد منفي 5درصد در پايان ســال 
2020 ميالدي، نشــان دهنده اين اســت كه شاخص فالكت 
دوباره ممكن است روندي صعودي پيدا كند؛ به ويژه اينكه پيش 
از اين مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به كاهش فعاليت هاي 
اقتصادي ناشي از شيوع كرونا هشدار داده بود كه ممكن است 
تعداد افراد بيكار به بيش از 6ميليون نفر هم برســد كه در آن 

صورت نرخ بيكاري به بيش از 24درصد خواهد رسيد.

تصوير فالكت در استان ها
محاسبات همشهري نشان مي دهد كه 11استان ايران از حيث 
شاخص فالكت در رتبه بدتري نسبت به شاخص كشوري قرار 
دارند و استان هرمزگان با 44.7درصد، لرستان با 42.1درصد، 
چهارمحال و بختياري با 41.5درصد و كرمانشاه با 40.4درصد 
به ترتيب باالترين درصد فالكت را در تابســتان امسال تجربه 
كرده اند؛ درحالي كه فقط اســتان خراســان رضوي با درصد 
فالكت 29 وضعيت بهتري را نســبت به ســاير اســتان هاي 

كشور دارد.

طرح مجلس براي معيشت مردم
افزايش نرخ تورم و كوچك تر شــدن ســفره مردم باعث شده 
نمايندگان مجلس در صدد اجراي طرحي براي توزيع كاالهاي 
اساسي براســاس كارت خريد اعتباري الكترونيك برآيند و به 
گفته محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس طرح بســته حمايت 
معيشــتي مجلس در گام نهايي قرار دارد. او ديروز در صحن 
علني خانه ملت گفت: با تفاهم با دولت نخواهيم گذاشــت در 
شرايط دشوار معيشتي مردم احساس كنند در وسط مشكالت 
تنها هستند و كسي در انديشه كوچك شدن سفره آنها نيست. 
به گفته قاليباف، به زودي با حفظ كرامت ملت ايران با همراهي 

مديران اجرايي تأمين كاالهاي اساسي خانوارها آغاز می شود.
اين در حالي اســت كه مهرماه امســال مركز پژوهش هاي 
مجلس در گزارشی نسبت به تشديد تورم و كسري بودجه 
دولت به دليل طرح پيشــنهادي نمايندگان هشــدار داده 
و اعالم كرده بود: منابعي كه براي تأميــن اعتبارات مورد 
نياز اين طرح در نظر گرفته شــده، داراي ابهاماتي اســت 
كه مي تواند به تشديد كســري بودجه و تورم منجر شود و 

دريافت عوارض از برخي تراكنش هــاي بانكي، اصالح نرخ 
ارز و... از منابع پايداري هستند كه از تشديد تورم و كسري 

بودجه نيز جلوگيري خواهند كرد.
بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: هرچند اين طرح به درستي 
بر حمايت از اقشــار ضعيــف جامعه جهت تأمين بخشــي از 
كاالهاي اساسي خود تأكيد دارد، با وجود اين به دليل نداشتن 
منابع قابل اتكا در صورتي كه اصالح جدي در منابع طرح انجام 
نشود، مي تواند به ضد خود تبديل شده و با اعمال تورم بر اقشار 

مختلف، سفره آنها را كوچك تر كند.
گزارش مركز پژوهش هــاي مجلس تأكيــد مي كند هرچند 
قيمت كاالهاي اساسي در 2سال گذشته افزايش قابل توجهي 
داشته و ضروري است كه دولت سياستي جهت حمايت از اقشار 
كم برخوردار جامعه اتخاذ كند اما در منابع تأمين اعتبار طرح 
ابهامات اساسي وجود دارد و رفع نشدن اين ابهامات و همچنين 
اصالح نشــدن منابع تأمين اعتبار طرح، مي تواند در شــرايط 
فعلي كه كشور با تورم شديد و كسري بودجه دست وپنجه نرم 
مي كند، بسيار آسيب زا باشد و نتايج غيرقابل جبراني به همراه 
آورد. همچنين سياست ارز ترجيحي )دالر 4200توماني( كه از 
سال97 اجرايي شد، نه تنها نتوانست نتايج مطلوبي براي دولت 
و مردم حاصل كند، بلكه آثار پولي و تورمي جبران ناپذيري نيز 

به همراه داشته است.

از تغییر شیوه محاسبه تا انصراف از اشتغال
بهبود شاخص فالكت چگونه ممكن شد؟

اقتصاد کالن

صادرات

معاون وزير صنعت و رئيس كل سازمان توسعه تجارت در 
گفت وگو با همشهري

فشار مشكالت ساختاري برافت 
صادرات؛ بيش از تحريم هاست

تازه ترين آمارهاي رسمي از افت 34درصدي ارزش 
صادرات غيرنفتي در 6 ماه نخست امسال و رسيدن 
حجم تجارت خارجي بــه 30ميليارد و349ميليون 
دالر حكايت دارد. عالوه برتأثير شيوع كرونا بر كاهش 
مبادالت تجاري، تحريم هاي اقتصادي و مشــكالت 
ساختاري تجارت خارجي از ديگر عوامل مؤثر در حال 

و روز ناخوش توســعه صادرات غيرنفتي محسوب مي شود. اين عوامل موجب 
كاهش حجم و ارزش واردات كاال در 6 ماه نخست امسال شده و تركيب كاالهاي 
وارداتي و شركاي تجاري ايران را تغيير داده است. با حميد زادبوم، معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، درباره داليل 
كاهش صادرات غيرنفتي و تأثير افزايش نرخ ارز بر رشــد صادرات غيرنفتي 

گفت وگو كرده ايم. 

  عالوه بر شــيوع كرونا، 
اثر تحريم هاي اقتصــادي بر افت 
34درصدي ارزش صادرات غيرنفتي 
در 6 ماه نخســت امسال چقدر بوده 

است؟
بخش مهمي از مشــكالت، ناشــي از 
مشكالت ســاختاري اقتصاد و تجارت 
خارجــي ماســت و بخــش مهمي از 
مشــكالت تجارت خارجي نيز ناشي از 
مشكالت ســاختاري اقتصاد است كه 
بايد طي زمان حل شــود. با وجود اين 
نمي توانيم بگوييم شرايط كنوني تجارت 
خارجي و كاهش صــادرات غيرنفتي 
طي 6ماهه نخست امسال چند درصد 
از تحريم هاي اقتصــادي تأثير پذيرفته 
و چند درصد از مشــكالت ساختاري 
اقتصــاد و تجارت خارجــي. مثال يكي 
از مشكالت ســاختاري اقتصاد، مقوله 
توليد صادراتي يــا توليد براي صادرات 
اســت كه مســئله اي جدي در مسير 
توسعه صادرات اســت؛ يعني اينكه ما 
بايد چه كااليي را با چه كيفيتي توليد 
كنيم و برنامه ريزي توليد ما متناســب 
با چه بازارهاي هدف صادراتي باشــد. 
اين مشكل ساختاري در توليد و تجارت 
خارجي از سال هاي قبل نيز وجود داشته 
و براي رفع اين مشكل در وزارتخانه هاي 
جهادكشــاورزي و صنعــت، در تالش 
هســتيم تا كاالهاي مناسب صادرات 
توليد  شود. با اين روند نبايد از مشكالت 
ســاختاري اقتصاد يا مشكالت ناشي از 
تحريم ها كه بر تجارت خارجي تحميل 
شده، غافل شــويم؛ زيرا اصوال هدف از 
اين تحريم ها فشار بر اقتصاد و تجارت 
خارجي به خصــوص در بخش صادرات 

به عنوان منبع اصلي ارزآوري است.
  اما عــالوه بر صادرات در 
واردات كاال نيز با مشكالتي مواجه 
هستيم؛ با توجه به سير نزولي تجارت 
خارجي در نيمه نخســت امسال، 
تركيب كاالهاي وارداتي چگونه بوده 

است؟
 اگر مجموع كاالهــاي وارداتي در 6 ماه 
نخست سال 99را در 3 گروه كاالهاي 
واســطه اي، ســرمايه اي و مصرفــي 
تقســيم بندي كنيم، در مدت مذكور 
86.4درصد كاالهاي وارداتي واسطه اي 
و سرمايه اي و سهم كاالهاي مصرفي از 
مجموع 16ميليارد و 783ميليون دالر 
كاالي وارداتي در 6 ماه نخســت امسال 
فقط 13.1درصد بوده اســت. البته در 
فهرست كاالهاي مصرفي اقالمي مانند 
برنج، گوشــي تلفن همراه و... نيز قرار 
دارند كه در واقــع اكنون جزو كاالهاي 
مصرفي غيرضروري نبوده، بلكه از جمله 

اقالم كااليي مورد نياز كشور است.
 سهم فرآورده هاي نفتي 
و ميعانات گازي از مجموع صادرات 
غيرنفتي 6 ماه نخست امسال چقدر 

بوده است؟
آمار صــادرات فرآورده هــاي نفتي و 
ميعانــات گازي، گاز طبيعــي و بنزين 
مشــمول فصــل 27كتــاب مقررات 
هســتند كه آمار آن به سازمان توسعه 
تجارت داده نمي شــود و بر اين اساس 
اطالعات دقيقي از ميزان صادرات اين 
اقالم نداريــم؛ اما برمبنــاي اطالعاتي 
كــه از صادركنندگان به دســت آمده 
ســهم اين فرآورده هــا از 13ميليارد و 
566ميليــون دالر كاالي صادراتي در 
6 ماه نخست امســال رو به رشد بوده، 
اما مطابق با توانمندي هاي كشــورمان 
براي صادرات نيســت و اگر موانع سر 
راه صــادرات اين اقــالم را برداريم، در 
برخي فرآوردهاي نفتي صادراتي مانند 
هيدروكربورها مي توانيم تا 4برابر ميزان 
كنوني صادرات را تا پايان امسال افزايش 
دهيم. بر اين اســاس اخيرا جلسه اي با 
5تشكل صادر كننده فرآورده هاي نفتي 
و هيدروكربور و پتروشيمي ها داشتيم تا 
موانع صادرات اين اقالم را مرتفع كرده و 
طي 6 ماه دوم امسال جهش صادراتي را 

در اين بخش شاهد باشيم.
 موانع صادرات اين اقالم 

چيست؟

يكي از مشكالت صادرات اين اقالم آن 
اســت كه صادركننــدگان محصوالت 
هيدروكربوري طي 2 ســال گذشــته 
طلب هــاي زيــادي از محــل دريافت 
ارزش افزوده كاالهايشــان از سازمان 
امور مالياتي دارنــد و معتقدند؛ اگر اين 
مطالبــات پرداخت شــود، مي توانيم 
جهش صادراتي را در اين بخش شاهد 
باشيم. براي رفع اين مشكالت 2 هفته 
پيش رئيس جمهور مصوبه اي را داشتند 
كه معاون اقتصادي رئيس جمهور آن را 
ابالغ كرد و بر مبناي آن بايد سازمان امور 
مالياتي به فوريت مطالبات ارزش افزوده 

اين صادر كنندگان را پرداخت كند.
 تأثير افزايــش نرخ ارز و 
الزام صادركنندگان به بازگشت ارز بر 
صادرات غيرنفتي چگونه بوده است؟

اصوال ممكن اســت تحليل هاي دقيق 
علم اقتصاد و تجارت خارجي در شرايط 
خاص فعلي همان نتيجــه اي را ندهد 
كه در اقتصادهاي ديگر مي دهد. اينكه 
گفته شــود افزايش نــرخ ارز و كاهش 
ارزش پول ملي مي تواند به رشد صادرات 
منجر شود، معلوم نيست كه در شرايط 
كنوني كشور ما جواب بدهد و تئوري ها 
در عمل پاسخ مورد نظر را نمي دهد. به 
داليل مختلف، اين كاهش ارزش پول 
ملي تأثير زيادي بــر افزايش صادرات 
نداشته است؛ شــايد يكي از داليل آن 
تأثيرات كاهــش ارزش پــول ملي بر 
تورم داخلي، توليد و... باشــد. بايد در 
زمينه عواملي كــه روي اين معادله اثر 
مي گذارند، بحث شود. اما نمي توان گفت 
افزايش صادرات تابع كاهش ارزش پول 
ملي بوده است. همچنين درمورد اينكه 
الزام صادر كنندگان بــه برگرداندن ارز 
حاصل از صــادرات در ميزان صادرات 
غيرنفتي چه تأثيري داشــته است نيز 
سنجشي صورت نگرفته، اما اينكه خيال 
صادركننده راحت باشــد كه مي تواند 
با صــادرات كاال، ارز حاصل از صادرات 
را به نرخ رايج در بازار به دســت آورده و 
بخش عمده اي از كاهــش ارزش پول 
ملي به دليــل افزايش نــرخ ارز نصيب 
صادر كننده مي شود، مي تواند در توسعه 
صادرات غيرنفتي مؤثر باشد. اما با مصوبه 
اخير بانك مركزي براي برداشتن سقف 
قيمت تعامالت ارزي صادركنندگان در 
ســامانه نيما براي صادركنندگان اين 
موضوع موجب دلگرمي صادر كنندگان 
شده است. با اين روند مي توان گفت كه 
كاهش ارزش پول ملي به دليل افزايش 
نرخ ارز لزوما تأثير يك به يك در رشــد 

صادرات نخواهد داشت.
يعنــي معتقديــد الزام 
صادركنندگان بــه بازگرداندن ارز 
در كاهش صــادرات غيرنفتي مؤثر 

نبوده است؟
يك راه اين است كه صادركننده را در 
نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
آزاد بگذاريم، اما از آنجــا كه ايران ارز 
حاصل از صــادرات را بــراي واردات 
كاالهاي ضروري و مواد اوليه توليد نياز 
دارد، مسيري براي بازگشت ارز حاصل 
از صادرات فراهم شده و فكر مي كنم اگر 
ســقف قيمت ارز براي صادركنندگان 
در ســامانه نيما برداشــته شــود كه 
اكنون نيز برداشــته شــده ، بسياري 
از صادركننــدگان بــه بازگرداندن ارز 
حاصــل از صادرات دلگرم مي شــوند. 
همچنين در زمينــه انجام واردات كاال 
به ازاي صادرات كه در ســال گذشته 
وجود داشته و امســال برداشته شده 
اســت نيز با توجه به نيازهاي ضروري 
بخش توليد و صنعــت اين اختيار ويژه 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده 
شده است تا بانك مركزي صادرات در 
مقابل واردات براي اقالمــي كه مورد 
نياز توليد و صنايع كشور است را بنابر 
اعالم وزارت صمت بپذيرد و اكنون نيز 
اين كار در حال انجام اســت و واردات 
بخشــي از نيازهاي توليد كنندگان با 
تأييد وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
و بانك مركزي مي توانــد به رفع تعهد 

ارزي صادركنندگان منجر شود.

فالكتتورمبيكاريكشور / استان

13.331.444.7هرمزگان

14.727.442.1لرستان

16.325.241.5چهارمحال و بختياري

15.225.240.4كرمانشاه

12.42739.4البرز

15.323.338.6خوزستان

11.327.338.6كرمان

13.224.637.8سيستان و بلوچستان

11.125.836.9خراسان شمالي

11.525.336.8قم

11.624.836.4اصفهان

9.52635.5ايران

6.42935.4تهران

10.624.535.1بوشهر

10.624.134.7گيالن

9.42534.4يزد

11.422.834.2كردستان

9.924.234.1كهگيلويه و بويراحمد

6.227.633.8ايالم

825.733.7گلستان

8.524.733.2قزوين

8.524.332.8فارس

10.921.532.4آذربايجان غربي

7.424.832.2آذربايجان شرقي

7.724.432.1مازندران

6.825.131.9همدان

8.123.831.9مركزي

7.523.631.1زنجان

5.825.231خراسان جنوبي

6.923.830.7اردبيل

6.823.930.7سمنان

5.723.329خراسان رضوي

درصد نرخ بيكاري، تورم و شــاخص فالكت در پايان 
تابستان99 در استان هاي ايران

به دنبال فرمايش مقام معظم رهبري در جلسه با ستاد ملي مقابله با 
كرونا مبني بر موظف بودن ســازمان تأمين اجتماعي براي پرداخت 
مستمري بيكاري به كارگراني كه بيمه نداشته اند و بر اثر كرونا بيكار 
شده اند، محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستور 
فوري تشكيل كميته اي ويژه را براي پيگيري دستورات رهبري در اين 
وزارتخانه صادر كرد. همچنين با حكم شريعتمداري، احمد ميدري، 
معاون رفاه اجتماعــي اين وزارتخانه به عنوان مســئول كميته ويژه 

منصوب شد.

به گزارش همشهري، صبح روز شنبه هفته جاري، رهبر معظم انقالب 
در جلسه ســتاد ملي مقابله با كرونا كه در حسينيه امام خميني )ره( 
برگزار شد، اعالم فرمودند: درباره برخي افراد بيكارشده بر اثر كرونا كه 
بيمه بيكاري ندارند، تأمين اجتماعي موظف است براي حل اين مشكل 
اقدام كند. ديروز اما، در شــرايطي كه پيگيري همشهري از برگزاري 
جلسات فشــرده در وزارت كار و تأمين اجتماعي براي اجراي فرمان 
رهبري حكايت داشت، ايجاد كميته ويژه اجراي فرمان رهبري با حكم 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي آغاز شــد تا برنامه عملياتي جامعي 
براي اجراي وظايف ابالغي رهبري تهيه و براي تصويب به ستاد ملي 

كرونا ارسال كند.
در حكم وزير تعاون، كار و رفــاه اجتماعي، احمد ميدري، معاون رفاه 
اجتماعي اين وزارتخانه به عنوان مســئول كميته ويژه منصوب شد. 

شــريعتمداري در اين حكم، خطاب به ميدري و ساير اعضاي كميته 
اعالم كرده اســت: رهبر معظم انقالب اسالمي در جلسه با ستاد ملي 
مقابله با كرونا اوامري را ابالغ فرمودند كه بعضاً همسو با  مأموريت ها 
و مســئوليت هاي وزارت متبوع قرار دارد. ازاين رو ضروري اســت در 
اسرع وقت جلسه اي دراين باره تشكيل و با تقسيم كار روشن در اجراي 
وظايف ابالغي معظم له، برنامه عملياتي جامع تهيه و فوراً براي تصويب 
و اجرا تقديم ستاد ملي مقابله با كرونا كنيم؛ ازاين رو ضمن »تشكيل 
كميته اي ويــژه« ضروري اســت در برنامه ريزي هــا محورهاي زير 

بيش ازپيش مدنظر قرار گيرد:
1- ارزيابي روشن از ميزان و نحوه برآورد و تحويل بسته هاي حمايتي به 
اقشاري كه در شرايط شيوع كرونا در وضعيت نامطلوبي به سر مي برند.

2- نحوه به كارگيري كمك هاي مؤمنانه

3- اقدام سازمان تأمين اجتماعي در
الف: بيمه آسان و سريع بيكاران داراي كد تأمين اجتماعي

ب: برآورد نيازهاي مالي احتمالي و ارائــه راهكار تأمين آن به موازات 
اقدام فوري

ج: پيشنهاد مناســب براي شناســايي دقيق تر بيكاران صاحب كار 
غيررسمي كه اطالعي از آنها در ســازمان هاي بيمه گر )مثل تأمين 

اجتماعي( وجود ندارد، اما مورد تأكيد رهبر انقالب است.
د: برآورد منابع موردنياز براي اجرا و پيشنهاد به فوريت و به موازات به 

ستاد ملي كرونا
4- تمهيد مقدمات كافــي براي اجراي مصوبات ســتاد ملي كرونا و 
همكاري با قرارگاه پيگيري و نظارت كرونا كه به امر رهبر معظم انقالب 

اسالمي ايجاد خواهد شد.

رئيس كل بانك مركزي مي گويد براساس آخرين اعالم وزارت اطالعات، 
از 250 صادركننده اي كه به واسطه عدم ايفاي تعهد ارزي به قوه قضاييه 
ارجاع داده شده اند، 70 نفر كارتن خواب، روســتايي و از افراد ضعيف 
جامعه هستند. رئيس اتاق ايران در واكنش به اظهارات، ارائه فهرست 
اين 250نفر به همراه مشخصات تجاري آنها براي شفاف ســازي و بررسي روند صدور كارت 
بازرگاني را خواستار شده اســت. به گزارش همشهري، بعدازاينكه رئيس كل بانك مركزي در 
جلسه اخير شوراي گفت وگو، اعالم كرد از ميان 250نفري كه بازگشت ارز نداشته اند، 70نفر 
كارتن خواب هستند، اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي درصدد راستي آزمايي اين 
ادعا و روشن سازي ابعاد وقوع آن برآمده است. بر اين اساس، غالمحسين شافعي، رئيس اتاق 
ايران اخيراً با ارسال نامه اي به رئيس كل بانك مركزي، از عبدالناصر همتي خواسته است اسامي 
250صادركننده متخلف، به خصوص 70نفري كه گويا كارتن خواب بوده اند را به همراه شماره 

كارت بازرگاني، زمان و ميزان صادرات در اختيار اتاق  ايران قرار دهد.

از واردات پورشه تا فرار ارز
واردات با كارت بازرگاني اقشار ضعيف و از همه جا بي خبر، شگردي قديمي و رنگ و رو رفته است 
كه همچنان كارايي دارد؛ اما در دوره هاي التهاب ارزي يعني از ميانه سال 96تا اواخر سال 98از 
اين شگرد براي صادرات كاال و دور زدن پيمان سپاري ارزي و الزام بازگشت ارز به كشور استفاده 
شده و حاال كه بانك مركزي به دنبال وصول ارزهاي صادراتي است، ابعاد آن در حال مشخص 
شدن است. در ماجراي واردات با كارت يك بارمصرف، بزرگ ترين مصداق اين تخلف، واردات 
700دستگاه خودروي لوكس اعم از پورشــه، بنز و... به نام پيرزني روستايي و مرزنشين بوده 
اما در ماجراي سوءاستفاده از كارت هاي يك بارمصرف براي صادرات، تاكنون حداقل 70مورد 

توسط وزارت اطالعات كشف شده كه به گفته رئيس كل بانك مركزي، برخي از صاحبان اين 
كارت ها، كارتن خواب بوده اند. براساس آمارهايي كه عبدالناصر همتي، در جلسه اخير شوراي 
گفت وگوي كشور ارائه داده، اين 250نفر در 2 سال گذشته 7ميليارد دالر صادرات داشته اند 
و در مقابل حتي يك دالر نيز به كشــور برنگردانده اند. از اظهارات همتي چنين برمي آيد كه 
اين 250نفر همگي توسط وزارت اطالعات بازداشت شــده اند و 70نفر از اين افراد بازداشتي، 
كارتن خواب، اقشــار ضعيف و روســتايي بوده اند كه با كارت بازرگاني صادر شده به نام آنها، 

صادرات انجام شده است.

ترويج خطاكاري با تصميمات غلط
در شرايطي كه بانك مركزي از فساد و تباني و سوءاستفاده در حوزه صادرات و فرار ارز صادراتي 

از كشور انتقاد مي كند، بخش خصوصي نيز از هرج ومرج حوزه تجارت خارجي و به حاشيه رفتن 
صادركنندگان شناسنامه دار و خوش حساب گاليه دارد و بخش عمده سوءاستفاده كنندگان 
را افرادي غيراز تجار شناخته شــده مي داند. اتاق ايران، به عنوان پارلمان بخش خصوصي از 
نخســتين روزهاي تصويب دالر 4200توماني در دولت و الزام پيمان سپاري ارزي نسبت به 
پيامدها و تبعات اين تصميمات هشدار داده بود و بارها الزام صادركنندگان به فروش بخشي 
از ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما را غيركارشناسي و عامل ترويج خطاكاري عنوان كرده 
بود. حاال محمدرضا انصاري، نايب رئيس اتاق ايران نيز همچنان با يادآوري تالش هاي بخش 
خصوصي در اقناع نظر كارشناسي دستگاه هاي دولتي براي اصالح تصميمات و قواعد ارزي، 
مي گويد: نمايندگان بخش خصوصي بارها در مصاحبه ها و نامه هاي مختلف اعالم كرده اند كه 
اتخاذ تصميمات غلط در موضوع ارز بسترســاز سوءاستفاده مي شود و همزمان پيشنهادهاي 
عملي نيز براي اصالح رويه ها ارائه شده است؛ اما متوليان امر، همچنان بر تصميماتي كه شايد از 
سر نگراني و دلسوزي اتخاذ مي شد اما غلط بود پافشاري  كردند. انصاري با اشاره به اينكه ثمره 
تخصيص ارز دولتي و ارزان در حوزه واردات، اتفاقاتي نظير واردات 700پورشه توسط يك پيرزن 
مرزنشين اســت، مي افزايد: در حوزه صادرات نيز وقتي تصميم به ايجاد سامانه نيما و الزامي 
كردن پيمان سپاري ارزي مي گيريم و كانال هايي را براي برگشت اجباري ارز صادراتي تعريف 
مي كنيم، سوءاستفاده هايي از جنس همان سوءاستفاده هايي كه از ارز دولتي مي شود در حوزه 
صادرات نيز شكل مي گيرد و كار به جايي مي رســد كه تعداد صادركنندگان كشور از 8هزار و 
500نفر به 29هزار نفر مي رسد. او با تأكيد بر اينكه تصميمات غلط، فضاي مساعد براي فساد و 
خطا را فراهم آورده است، مي گويد: ما با تصميم سازي اشتباه، خطاكار مي سازيم و بعد به دنبال 
متهم كردن يكديگر مي رويم درحالي كه اگر از ظرفيت هاي صادراتي كشور و فرصت باال رفتن 
نرخ ارز براي توسعه و تقويت صادرات استفاده مي كرديم، ورود ارز چند برابر افزايش پيدا مي كرد 
و نيازي به حساب كشي از اين و آن نبود. به عقيده انصاري، ايجاد سامانه نيما و قاعده گذاري هاي 
غيرالزم روي ارز از ابتدا خطا بوده و براي بانك مركزي، وزارت صمت، گمرك، وزارت اقتصاد و 

فعاالن اقتصادي دردسرسازي كرده و اتفاقات امروز نيز عوارض همين خطاهاست.

نقد خبر

تشكيل كميته ويژه اجراي فرمان 
رهبري در وزارت كار

جدال بر سر صادركنندگان كارتن خواب



5 2  سه شنبه 6 آبان 99  شماره 8070 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

پور
ناه

ر پ
 امی

ي/
هر

مش
س: ه

عك

با نزول ســنگین 
شـاخـص كـــل 
بورس تهران در 
مبــادالت ديروز 
جمع كل نزول بازار ســهام در 50روز 
كاري گذشــته به 3000هزار میلیارد 
تومان رسید. ارزش دالري بورس در اين 
دوره با 200میلیارد دالر كاهش، معادل 

47.6درصد افت كرد.
به گزارش همشــهري، نــزول بورس 
كه از 20مرداد ماه آغاز شــده همچنان 
ادامه دارد. در اين مدت شــاخص كل 
بورس تهران 35.6درصــد افت كرده 
است با اين حال بسیاري از سهامداران 
نسبت به نحوه محاسبه شاخص بورس 
معترض اند زيــرا میزان نــزول واقعي 
بورس را بیش از مقدار نزول شــاخص 
مي دانند. اين روز ها اغلب ســهامداران 
مدعي اند ارزش دارايي هايشــان بیش 
از 50درصد افت كرده است و شاخص 
بورس نمي توانــد منعكس كننده همه 
واقعیت هاي بازار باشد. به نظر مي رسد 
مقامات بازار ســرمايه هم اين موضوع 
را پذيرفته اند زيرا زمزمه هاي تغییر در 
نحوه محاسبه شاخص بورس به گوش 
مي رسد و براســاس آخرين اطالعات 
دريافتي طرح هايي در اين زمینه در شورا 
و سازمان بورس در دست بررسي است. 
در چنین شرايطي نزول بورس همچنان 
ادامه دارد و به زعم كارشناسان علت اين 
نزول ناشي از ريســك هاي سیاسي و 

اقتصادي است.

ميزان واقعي نزول چقدر است
آمارها نشــان مي دهد ارزش كل بازار 
ســهام در نقطــه اوج، در 19مرداد ماه 
امسال، به عدد بي ســابقه 9176هزار 
میلیارد تومان، معــادل 420میلیارد 
دالر )با احتســاب هــر دالر 21هزارو 
850تومان( رسیده بود اما از زمان آغاز 
نزول بورس در20مردادمــاه تا ديروز 
2993هزار میلیارد تومان از ارزش كل 
بازار سهام كاسته شــده و ديروز ارزش 
كل بازارســهام به 6183هزار میلیارد 
تومان معــادل 220میلیــارد دالر )با 

احتساب هر دالر 28هزار تومان( رسید. 
اين آمار نشان مي دهد ارزش كل بازار 
ســهام با درنظر گرفتن قیمت دالر در 
50روز كاري گذشته 200میلیارد دالر 

كاهش يافته است.
مقايســه میزان نزول ريالــي با نزول 
دالري بازار سهام نشان دهنده فاصله اي 
معنادار است به طوري كه ارزش كل بازار 
ســهام در اين مدت از نظر ارزش ريالي 
32.6درصد و از نظر دالري 47.6درصد 

كاهش داشته است 
اين اعداد بیانگر آن است كه در 50روز 
كاري گذشته 50درصد از ارزش دارايي 
ســهامداران كم شده اســت. به زعم 
تحلیلگران محاسبه ارزش دالري بازار 
سهام به طور دقیق تري میزان سقوط 
و نزول بازار سهام را نشان مي دهد زيرا 
وقايع سیاسي و اقتصادي در دل قیمت 

دالر مستتر است.
در ايــن مدت همچنین شــاخص كل 
بورس تهران 742هــزار واحد معادل 
35.6درصــد كاهــش يافته اســت. 
همچنین مقايسه ارزش روزانه معامالت 
در مبادالت ديروز با 19مرداد ماه، يعني 
نقطه اوج شاخص بورس بیانگر آن است 
كــه ارزش روزانه معامــالت با كاهش 
زيادي مواجه شده است. در روز 19مرداد 

سهامداران 31هزار میلیارد تومان اوراق 
بهادار در بورس و فرابورس دادوســتد 
كرده بودنــد درحالي كه ايــن رقم در 
مبادالت ديروز به زحمــت به 8هزارو 

635میلیارد تومان رسید.
ديــروز همچنیــن در يــك رويــداد 
كم سابقه حجم صف هاي فروش سهام 
به 6650میلیــارد تومان رســید و در 
مقابل فقط 354میلیــارد تومان تقاضا 
براي خريد وجود داشــت. در مجموع 
در دادوســتد هاي ديروز ســهامداران 
حقیقي نزديك به 1800میلیارد تومان 

پول از بازار سهام خارج كردند.

علت تداوم نزول
به باوركارشناســان داليل مختلفي در 
نزول شــاخص هاي بورس نقش دارند 
كه مهم ترين آن در كوتاه مدت انتخابات 
آمريكا و در بلندمدت نااطمیناني نسبت 

به آينده اقتصادي ايران است.
احسان عسگري، معاون سرمايه گذاري و 
توسعه بازار تأمین سرمايه امید مي گويد: 
آنچه در زمان فعلي شرايط نااطمیناني را 
به بازار تزريق مي كند نتیجه انتخابات 
آمريكا است كه واكنش بازارهاي جهاني 
و قیمت ارز را در داخل به همراه خواهد 
داشت و اين موارد بیشترين تأثیر را در 

شرايط فعلي بر بازار سرمايه دارد.
اما انتخابات آمريكا همه ماجرا نیســت 
و به نظر مي رسد بخش زيادي از داليل 
نزول بورس ريشــه داخلي دارد. برخي 
تحلیلگران بر اين باورند كه بازار سهام 
اعتمادش را نسبت به سیاستگذاري هاي 
اقتصادي دولت از دست داده است، كه 
افزايش نرخ بهره يكي از مهم ترين آنها 
است. هرچند بانك مركزي افزايش نرخ 
بهره را تكذيب كرد اما افزايش نرخ سود 
بین بانكي و اوراق بدهي سیگنال هاي 
منفي به بازار صادر مي كند. به طور كلي 
بازار سهام با نرخ بهره رابطه عكس دارد 
و افزايش نرخ بهــره منجر به نزول بازار 

سهام مي شود.
به گفته احسان عســگري نا اطمیناني 
درخصوص رويدادهــاي آينده و نبود 
ثبات در تصمیمــات اقتصادي دولت و 
مجلس موجب شده است تالطم در ساير 

بازارها به بازار سرمايه نیز منتقل شود.
علي خسرو شاهي، مديرعامل شركت 
مشاوره سرمايه گذاري كاريزما هم درباره 
عوامل اقتصادي كه بر بازار سهام اثر گذار 
است مي گويد: دو موضوع به طور خاص 
در اين زمینه مؤثرنــد، يكي بحث نرخ 
سود بدون ريسك است كه عمدتا توسط 
اوراق دولتي و ســپرده هاي بلندمدت 
بانكي درنظر گرفته مي شود، به طوري 
كه در ماه هاي اخیر ديديم بسیار آهسته 
اين نرخ از محدوده 15 درصد به باالي 
20 درصد رسیده است و دور از انتظار 
نیســت كه اين روند صعــودي به طور 

آهسته ادامه دار باشد.
او قیمت ارز را هــم به عنوان عامل دوم 
معرفي مي كند و ادامه مي دهد: با توجه 
به مجموعه شرايط سیاسي و اقتصادي 
كشــور، قیمت ارز تأثیر زيادي بر بازار 
سهام دارد. موســي احمدي، تحلیلگر 
بازارهاي مالي هــم در اين باره معتقد 
اســت: موضوعاتي از قبیــل تغییرات 
نرخ ارز، مكانیســم ماشــه، نرخ تورم و 
افزايــش قیمت ها و انتخابــات آمريكا 
ازجمله مواردي بوده كه در كوتاه مدت 
بر پیچیدگي شــرايط و نبود اطمینان 

بازار افزوده است.

با پايــان اجــراي پنجمین 
مرحلــه طــرح فــروش 
فوق العــاده محصــوالت 
شــركت هاي خودروسازي، 
قیمت هاي پايیزي اين خودروها به زودي توســط 
خودروسازان اعالم مي شود. بر مبناي مجوز قبلي 
خودروســازان مي توانند هر 3 مــاه يك بار قیمت 

خودروهاي داخلي را افزايش دهند.
به گزارش همشهري، نوسان نرخ ارز موجب تغییر 
هفتگي قیمت هــا در بازار خودروهــاي داخلي و 
وارداتي و تشــديد ركود حاكم بر بازار شده است. 
براســاس مصوبه ارديبهشــت ماه امسال شوراي 
رقابت، خودروســازان مي توانند حداكثر تا سقف 
نرخ تورم بخشي اعالم شده از بانك مركزي هر 3 ماه 
يك بار قیمت هاي جديد محصوالت خود را تعیین 
و اعالم كنند. با اين روند آخريــن مرحله فروش 
فوق العاده خودروســازان با قیمت هاي تابســتان 
99به پايان رسیده و قرار است قیمت هاي جديد 
محصوالتشان براي پايیز 99را تعیین و به مشتريان 

ابالغ كنند.

قيمت  جدید خودرو در دست بررسی
البته در اين میان ســهیل معمارباشي، مديركل 
صنايع حمل ونقــل وزارت صمت با بیــان اينكه 
قیمت هاي جديد خودرو فعال اعالم نشــده گفت: 
براساس مصوبه شوراي  رقابت مبني بر به روزرساني 
قیمت خودرو ها به صورت فصلي، متناسب با ضرايب 
تورم بخشي اعالم شده از بانك مركزي، الزم است 
بانك  مركزي نسبت به اعالم تورم بخشي به شورا 
براي محاســبه قیمت جديد خودرو ها و ابالغ به 
شــركت هاي خودروســازي اقدام كند. او افزود: 
تغییر قیمت ها صرفا به معناي افزايش آن نیســت 
بلكه ممكن است با كاهش نرخ تورم بخشي قیمت 
خودرو ها پايین تر از فصل قبل محاســبه و ابالغ 
شود. معمارباشي با اشاره به وعده فروش 25هزار 
خودرو از مهر ماه امســال افزود: با توجه به اينكه 
سرپرست پیشین اين وزارتخانه اعالم كرده بود كه 
از ابتداي مهر تا پايان سال، هر ماه 25هزار خودرو 
به طرح فروش فوق العاده اختصاص خواهد يافت، 
حاال با اعالم نشدن قیمت هاي جديد اين اقدام به 
زيان شركت ها خواهد بود به همین دلیل هم پیگیر 
اين موضوع هستند و هم بانك  مركزي الزم است 
هرچه سريع تر تورم بخشي را محاسبه و اعالم كند.

قيمت هاي رسمی خودرو در راه است
رضا شیوا، رئیس شــوراي رقابت هم بابیان اينكه 
براساس مصوبه ارديبهشت ماه مي توانند حداكثر 
تا سقف اعالمي نرخ تورم بخشــي از سوي بانك 
مركزي در پايیز امسال افزايش قیمت ها را اعمال 
كنند، گفت: براساس مصوبه ارديبهشت ماه امسال 
شوراي رقابت، مي توانند هر 3 ماه يك بار براساس 
نرخ تورم بخشــي بانك مركزي، حداكثر افزايش 
قیمت ها را در محصوالت اعمال كنند. رضا شــیوا 
بدون اشاره به ســقف مجاز افزايش رسمي قیمت 
خودروهاي داخلي يا نرخ تورم بخشي اعالم شده 
3 ماه امسال صنعت خودرو در بانك مركزي، افزود: 
اكنون ايدرو مســئول نظارت بر بخــش خودرو 
است و آنها از شوراي رقابت خواسته اند تا افزايش 
قیمت ها را تأيید كند، اما اين موضوع نیازمند تأيید 
شوراي رقابت نیســت بلكه مطابق مصوبه امكان 
افزايش قیمت ها متناســب با نرخ تورم بخشــي 
وجــود دارد. او تأكید كرد: مي تواننــد حداكثر تا 
سقف نرخ تورم بخشــي اعالمي از بانك مركزي 
افزايش قیمت ها را در محصــوالت خود يكباره يا 
در دو مرحله انجام دهند. البته پیشــنهاد شده در 

زمســتان امســال متغیرهاي كیفیت و بهره وري 
نیز در دســتورالعمل قیمت گذاري خودرو لحاظ 
و متناسب با اين شــاخص ها در مورد قیمت هاي 
خودرو تصمیم گیري شــود. رئیس شوراي رقابت 
با بیان اينكه تعیین دســتورالعمل قیمت گذاري 
خودرو با رأي 12نفر از اعضاي شــورا به همراه 3 
ناظر انجام شده، افزود: اين موضوع نشان مي دهد 
اين دستورالعمل به صورت كارشناسي تعیین شده 
اگرچه برخي اعالم مي كنند كه افزايش قیمت ها 
را لحاظ نكنید اما اين دستورالعمل حاصل توافق 
كارشناسان مربوط اســت و با اكثريت آرا تصويب 

شده است.

حال و هواي بازار و صنعت
در هفته هاي اخیر به دلیل افزايش سريع قیمت ها، 
حجم معامالت در بازار خودرو به صفر نزديك شده 
و از سوي ديگر با طرح مجلس براي عرضه خودرو 
در بورس، زمزمه هــاي خروج شــوراي رقابت از 
فراينــد قیمت گذاري خودرو به گوش مي رســد. 
عالوه بر آن شــكاف بین قیمت كارخانه اي و بازار 
برخي خودروهاي داخلي 2تا 3برابر شده، همین 
موضوع زيان شركت هاي خودروسازي را تشديد 
كرده، چنان كه صورت هاي مالي 6ماهه اول امسال 
نشان مي دهد خودروســازان به رغم رشد تولید، 
زيان 12هزار میلیارد تومانــي را تجربه كرده اند و 
به دلیل قیمت گذاري دســتوري محصوالتشان، 
مجموع زيان انباشته آنها به 40هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
سهیل معمارباشــي، مديركل صنايع حمل ونقل 
وزارت صمت با انتقاد از قیمت گذاري دســتوري 
خودروهاي داخلي گفت: بايد با عرضه خودرو در 
بورس، ســاز وكار تعیین دســتوري قیمت وجود 
نداشــته باشــد و قیمت ها به گونه اي اعالم شود 
كه ســود مشــخص و عادالنه اي  به همراه داشته 
باشــد، چراكه عايدي آنها با بیــش از 100هزار 
میلیارد تومان گردش مالي ساالنه و با وجود تمام 
تالش هاي صورت گرفته، زيــان 45هزار میلیارد 
تومان طي 2 سال گذشته بوده است. اكنون حدود 
80هزار میلیارد تومان گردش نقدينگي دارند اما 
در آخر شاهد هستیم كه اين گردش مالي به حدود 

20هزار میلیارد تومان زيان تبديل شده است.
معمارباشي با اشاره به قیمت گذاري شوراي رقابت، 
بر ضرورت واگذاري تعیین قیمت ها به هیأت مديره 
شركت هاي خودروسازي تأكید كرد و افزود: با اين 
قیمت ايران خودرو 50-40میلیون تومان و سايپا 
40میلیون تومان روي هر خودرو ضرر مي كنند؛ 
بنابراين مشكلي از خودروســاز حل نخواهد كرد. 
مصرف كننده هم در اين وضعیت با قیمت باالتري 
خودرو را مي خرد و به نفع او هم نیســت، بنابراين 
درخواســت شــد كه طبق ضوابط تعیین قیمت 
ســازمان حمايت، هیأت مديره  شركت ها قیمت 
پايه را تعیین كنند اما سازمان حمايت نظارت كند 
كه اين ضوابط به گونه اي رعايت شــود كه حداقل 

ضرر نكند.
در اين شــرايط برخي خبرهاي دريافتي از قصد 
وزير تازه وارد صنعت، براي ارائه طرح قیمت گذاري 
خودرو در حاشــیه بازار، به شــوراي هماهنگي 
اقتصــادي ســران قــوا حكايــت دارد. علیرضا 
رزم حســیني پیش از اين در جلســه مشترك با 
نمايندگان مجلس با بیان اينكه كارگروه مشتركي 
بین وزارت صنعت و كمیســیون صنايع و معادن 
تشكیل شــده و به زودي طرح مشــتركي براي 
ســاماندهي بازار خودرو ارائه مي شود، گفته بود: 
به زودي طرح مشــترك دولــت و مجلس براي 

ساماندهي تولید و بازار خودرو ارائه خواهد شد.

محاسبات همشهري نشان مي دهد

ارزش كل بازار سهام در 50روز كاري گذشته 3000هزار میلیارد تومان كاهش يافته است

مجوز افزايش قیمت كارخانه اي خودروهاي تولید داخل صادر شد

رئیس شوراي رقابت: قیمت هاي پايیز امسال خودروهاي داخلی بر مبناي نرخ تورم بخشی 
بانك مركزي، در هیأت مديره شركت هاي خودرو سازي  تعیین و به زودي اعالم مي شود

نزول 200ميليارد دالري بورس در 50روز

 فرمان تعيين قيمت خودرو 
دست جاده مخصوص

تب آرام نرخ رب گوجه فرنگي
قیمت رب گوجه فرنگي از ارديبهشت امسال با 
شیبي ماليم در حال افزايش است و در ماه هاي 
اخیر دست كم 500 تا هزار تومان به قیمت انواع 

برندها افزوده شده است.
به گزارش همشهري، از ماه هاي ابتداي تابستان امسال زمزمه هايي 
مبني بر افزايش 6تا 8درصدي قیمت رب گوجه فرنگي به دلیل افزايش 
هزينه هاي تولید به گوش مي رســید كه نگاهي بــه قیمت انواع رب 
در سوپرماركت ها و همچنین جداول قیمت ماهانه مركز آمار نشان 
مي دهد اين زمزمه ها عملیاتي هم شــده است. براساس گزارش هاي 
مركز آمار ايران قیمت هر كیلوگرم رب گوجه فرنگي در ارديبهشــت 
امســال 17هزار تومان بوده كه در تیرماه به 17هــزار و 200، مرداد 
به 17هزار و 400و شهريور به 17هزار و 500تومان افزايش يافته اما 
قیمت درج شده روي شیشــه ها و قوطي هاي رب در سوپرماركت ها 
نشان مي دهد قیمت رب كمي بیشــتر از آمار اعالم شده است. رب 
گوجه فرنگي در فروشــگاه ها بــا وزن هاي اســتاندارد 800گرمي و 
400گرمي براي قوطي ها و 700گرم براي شیشه ها عرضه مي شود. 
هم اكنون با احتســاب قیمــت برندهاي مختلــف، میانگین قیمت 
قوطي هــاي 800گرمــي و همچنین شیشــه هاي 700گرمي رب 

گوجه فرنگي هردو 16هزار و 500تومان است. 
يك تقسیم ساده نشان مي دهد قیمت واقعي بازار براي هر 100گرم 
رب، 250تومان گران تر از نرخ اعالم شده مركز آمار است. البته مبلغ 
چشمگیري نیست و مخصوصا اگر آشفته بازار قیمت رب در ماه هاي 
مشابه پارسال را به خاطر داشته باشیم قیمت هاي امسال به نظر چندان 
هم زياد نیست. تابستان98 قیمت هر قوطي رب به بیش از 24هزار 
تومان رسید كه در مقايسه با تابستان سال قبل از آن، 16هزار تومان 
افزايش نشان مي داد. اوايل تابستان امسال هم دبیر سنديكاي صنايع 
كنسرو ايران اعالم كرد اگرچه فراواني گوجه بازار متعادل تري را براي 
رب ايجاد مي كند اما با توجه به افزايش قیمت ساير مولفه هاي تولید 
ازجمله حمل ونقل و دستمزد و همچنین هزينه بسته بندي و ظروف 
به ويژه افزايش قیمت ورق فوالد مورد اســتفاده بــراي تولید قوطي 
كنســرو، شــاهد افزايش قیمت 6تا 7درصدي رب خواهیم بود. در 
يك ماه اخیر قیمت بعضي از انواع رب هزار تومان افزايش يافته است. 
به طور مثال قیمت شیشه هاي 700گرمي برند چین چین از 15هزار 
و 500تومان به 16هزار و 500تومان رســیده امــا تفاوت قیمت در 
برندهاي مختلف يا وجود ندارد يا با توجه به اختالف اندك وزن آنها، 

بسیار جزئي است.
ارزان ترين بسته بندي رب عرضه شده در سوپرماركت ها قوطي هاي 
400گرمي اســت كه با قیمت 7هزار و800 تا 8هــزار و 800تومان 
فروخته مي شود. اخیرا عرضه اين نوع بسته بندي افزايش يافته كه با 
توجه به گراني بسته هاي بزرگ، افزايش تقاضا را مي توان عاملي براي 
آن دانست. البته قیمت قوطي هاي كنسرو گوجه فرنگي با همین وزن 
6هزار و 500تومان اســت. قیمت قوطي 800گرمي هم در برندهاي 
بسیار زيادي كه اين روزها براي رب ايجاد شده تقريبا يكسان و همانطور 
كه باالتر گفته شد، 16هزار و500 است. شیشه هاي 700گرمي هم 
فعال همین قیمت را دارند. هم اكنــون گران ترين رب هاي موجود در 
سوپرماركت ها بســته هاي بزرگ 4كیلويي اســت كه قیمتي باالي 
80هزار تومان دارند. براي مثال خوشاب 4كیلويي با قیمت 89هزار 
و900 و 4.5كیلويي برند پســند 80هزار تومــان قیمت دارند. براي 
تولید هر كیلوگرم رب گوجه فرنگي، 6 كیلوگرم گوجه فرنگي مصرف 
مي شود. و براساس آمار اعالم شده ساالنه 600تا700هزار تن رب در 

كشور تولید مي شود.

قيمت بعضي انواع رب گوجه فرنگي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت )تومان(مشخصاتبرند

16.500قوطي 820گرميطبيعت
16.500قوطي 800گرمياروم آدا
16.900قوطي آسان بازشو 800گرميمجيد

16.500شيشه اي- 700گرميچين چين
16.000شيشه اي- 700گرميدريان دشت

18.000قوطي- 800گرميهاني
16.500قوطي-800گرمييك و يك

15.900شيشه اي- 700گرميشاهسوند
7.800قوطي- 400گرمي روژان

8.800قوطي- 400گرميدريان دشت

مقايسه نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز نسبت به اوج بازار در 19مرداد ماه
درصد تغييرمقدار تغيير5آبان19مردادنماگر

35.6-741925-20785111336586شاخص كل بورس)واحد(
32.6-2993-91766183ارزش كل بازار سهام )ميليارد تومان(
47.6-200-420220ارزش بازار سهام)ميليارد دالر(
71.6-21843-304788635ارزش معامالت)ميليارد تومان(

سوپرماركت

آمار ها نشــان مي دهد برخالف 
عقیده رايج و شــايعاتي كه در 
فضاي مجازي در مــورد نقش 
ســهامداران حقوقــي در نزول 
بورس مطرح مي شود، سهامداران حقوقي عامل نزول 
بازار ســهام نبوده اند و به غیر از چند سهامدار  حقوقي 
دولتي، اتفاقا بقیه سهامداران حقوقي در طول ماه هاي 

شهريور و مهر با خريد سهام از بورس حمايت كرده اند.
به گزارش همشهري، اين روزها يك عقیده غلط به تفكر 
رايج بازارسرمايه تبديل شده و بسیاري از سهامداران 
خرد به يقین رســیده اند كه سهامداران حقوقي عامل 
نزول بازار ســهام بوده اند. اين ادعايي است كه آمار و 
ارقام آن را تأيید نمي كند و نشان مي دهد به غیر از چند 
سهامدار حقوقي دولتي، بقیه سهامداران حقوقي اتفاقا 
در زمان نزول به ويژه در ماه هاي شهريور و مهر از بازار 

سرمايه حمايت كرده اند.

آمار ها چه مي گویند
اطالعات آماري نشان مي دهد سهامداران حقوقي بزرگ 
در مرداد ماه امسال كه بازار سهام با هجوم سهامداران 
حقیقي مواجه شــده  و ارزش روزانــه معامالت حتي 
در برخي روزها به 30هــزار میلیارد تومان رســیده 
بود، مجموع ســهامي كه فروخته اند، بیشتر از میزان 
خريدهايشــان بوده اســت. در اين  ماه میزان فروش 
سهامداران حقوقي 26هزارو 768میلیارد تومان بیشتر 
از خريدهايشان بوده است، با اين حال، فروش اين میزان 
سهام با توجه به تقاضاي باالي سهامداران حقیقي براي 
خريد سهام توجیه اقتصادي دارد، زيرا شاخص بورس 

به شكل افراطي در حال رشد بود و به محدوده 2میلیون 
و100هزار واحد رســیده بود و مقامات بازار سرمايه از 
طريق سیاست افزايش عرضه در تالش بودند بازار سهام 
را به تعادل برســانند. اما ماجرا در شهريور و مهر ماه با 
آغاز نزول بازار سهام تغییر مي كند، به طوري كه مطابق 
اطالعات موجود ســهامداران حقوقي در شهريور ماه 
16هزارو 35میلیارد تومان پــول جديد به بازار تزريق 
كردند تا جلوي نزول بازار ســهام گرفته شود. همین 
روند در مهر ماه هم ادامه يافت و سهامداران حقوقي در 
مهر ماه با تزريق 6هزارو 408میلیارد تومان نقدينگي از 

سهامداران حقیقي حمايت كردند.

عرضه برخي از حقوقي ها
با وجود آنكه مطابق آمار موجود بخش عمده سهامداران 
حقوقي از طريق سیاســت هاي حمايتي از بازار سهام 
حمايت كرده اند، اما در اين میان برخي ســهامداران 
حقوقي كه عمدتا سهامداران نهادي و دولتي بوده اند، از 
طريق عرضه بیش از حد سهام، دنباله رو سیاست هاي 

حمايتي نبوده انــد. داده هاي آماري نشــان مي دهد 
صندوق هــا و مجموعه هاي وابســته بــه وزارت رفاه 
بزرگ ترين عرضه كننده سهام در زمان اوج نزول بازار 
ســهام بوده اند به طوري كه خالص خريد ســهام يك 
صندوق ســرمايه گذاري وابســته به اين نهاد دولتي 
در شــهريور ماه نســبت به فروش منفي 282میلیارد 
تومان بــوده اســت. به معناي اينكه ايــن صندوق در 
شــهريور ماه امســال به جاي حمايت و خريد سهام 
دست كم 282میلیارد تومان ســهام فروخته و به جو 
نزولي بازار ســهام دامن زده اســت. همین رويداد در 
مورد يك صندوق سرمايه گذاري وابسته به بزرگ ترين 
كارگزاري بازار سرمايه نیز اتفاق افتاده و اين صندوق 
نیز فقط در شهريور امسال بیش از 204میلیارد تومان 
سهام فروخته است. با اين حال، جمع كل اين ارقام تأيید 
مي كند فقط چند سهامدار  حقوقي بزرگ با عرضه هاي 
سنگین خالف جهت سیاســت هاي حمايتي از بازار 
سهام حركت كرده اند و اغلب سهامداران حقوقي بزرگ 

با خريد سهام، از سهامداران حقیقي حمايت كرده اند.

و خودر

قيمت مصوب و حاشيه بازار برخي خودروهاي داخلي
قيمت بازار )تومان( قيمت مصوب )تومان(نام و مشخصات خودرو
EF7 بنزيني LX 94.200.000180.000.000سمند
85.560.000230.000.000پژو 405GLX بنزيني

97.740.000254.000.000پژو پارس سال
93.140.000253.000.000رانا

88.660.000244.000.000پژو 206 تيپ 2
104.790.000303.000.000پژو 206 تيپ 5

V8 104.000.000298.000.000پژو 206 صندوقدار
100.650.000275.000.000سمند سورن

156.780.000436.000.000پژو 207i دستي
76.200.000152.000.000ساينا

94.400.000169.000.000كوئيك دنده اي
X231 70.500.000145.000.000تيبا

77.800.000155.000.000تيبا 2 هاچ بك
101.600.000185.000.000كوئيك آر
136.000.000-پرايد 111

585.000.000-ساندرو استپ وي اتوماتيك

كارنامه عملكرد سهامداران حقوقي در 3ماه گذشته -ارقام به ميليارد ريال
جمع ارزش حقيقيحقوقي

معامالت
خالص حقيقي به 

حقوقي ارزش فروشارزش خريدارزش فروشارزش خريدماه
267685-641526909210361673833490534258263مرداد

606780446422195111321114712557893160358شهريور
39102432693615329401597028192396464088مهر

43238-16393291682568710079170575528740120مجموع
توضيح جدول: خالص حقيقي به حقوقي نشان دهنده تفاضل ارزش خريد اشخاص حقوقي و ارزش فروش 

آنهاست و مقادير مثبت نمايانگر فروش اشخاص حقيقي به اشخاص حقوقي است.

بورس

نقش حقوقي ها در نزول بورس؛ از افسانه تا واقعيت
به غیر از چند مجموعه حقوقي دولتي، بقیه سهامداران حقوقي بزرگ در زمان نزول از بازار سهام حمايت كرده اند

سهامداران

افت 600هزار توماني قيمت سكه 
قیمت طال و ســكه در بازار تهــران ديروز هم 
كاهشــي بود. درحالي كه طالي جهاني روند 
افت قیمت را طي مي كنــد و قیمت هر اونس 
طال در بازار جهان ديــروز با 0.1درصد كاهش 
به 1898دالر و 28سنت رســید، همزمان بازار تهران نیز شاهد افت 
قابل مالحظه قیمت طال بود به طوري كه قیمت طال بعد از مدت ها از 

كانال يك میلیون و 300هزارتومان پايین آمد.
 به گزارش همشهري، روز دوشنبه هرگرم طالي 18عیار با نزديك به 
50هزار تومان كاهش به يك میلیون و 262هزار تومان رسید. همزمان 
در بازار سكه نیز افت 600 و در ســاعت هايي از روز 700هزار توماني 
نرخ تمام سكه را شــاهد بوديم. براســاس آمار اتحاديه طال و جواهر 
تهران تا ساعت 16:30ديروز)دوشــنبه(، هر قطعه سكه طرح جديد 
با قیمت 13میلیون و 900هزار تومان و هر قطعه سكه طرح قديم با 
300هزارتومان كاهش نسبت به روز يكشنبه با قیمت 13میلیون و 
200هزار تومان عرضه شد. ديروز همچنین قیمت نیم سكه 7میلیون و 
600، ربع سكه 5میلیون و 100و سكه يك گرمي 2میلیون و 700هزار 

تومان بود كه نسبت به روز يكشنبه تغییري نداشت.
كارشناسان روند كاهشي قیمت ها در بازار طال و سكه را ناشي از عوامل 
مختلف مي دانند. به گفته رئیس اتحاديه طال و جواهر تهران، يكي از 
داليل ريزش قیمت طال به اجراي تعهدات بانك مركزي و تزريق دالر 
به بازار بر مي  گردد و دومین عامل نیز مي تواند به كاهش میزان تقاضا 
ارتباط داشته باشد. ابراهیم محمدولي، سومین عامل مؤثر در كاهش 
نرخ ها را دستگیري برخي افراد خاطي در اتاق هاي مجازي دانست كه 
منجر به ارزان شدن قیمت طال شده است. او درباره آينده قیمت طال 
گفت: امیدواريم كاهش قیمت ادامه دار باشد تا در اين شرايط مردم 

به راحتي بتوانند مصنوعات طال بخرند.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1،262،056طالي 18عيار)گرم(
13،900،000سكه طرح جديد
13،200،000سكه طرح قديم

7،600،000نيم سكه
5،100،000ربع سكه

2،700،000سكه يك گرمي

سكه و طال

ديروز قیمت هر دالرآمريكا با كاهش هزار توماني در آستانه ورود 
به كانال 27هزار تومان قرار گرفت.

به گزارش همشهري، پس از آنكه هفته قبل، مقاومت دالر در 
محدوده 30هزار تومان شكست ديروز هم مقاومت دالر آمريكا 
در محدوده 29هزار تومان شكســت و قیمت هر دالر آمريكا با هزارتومان كاهش، به 
28هزار تومان رسید. به نظر مي رسد چنانچه روند نزولي قیمت دالر ادامه يابد، قیمت 
هر دالر آمريكا امروز به كانال 27هزار تومان سقوط كند. هفته قبل تحت تأثیر افزايش 
عرضه از سوي بانك مركزي قیمت هر دالر آمريكا توانسته بود تا 27هزارو 800تومان 
كاهش يابد، اما در اواخر هفته دوباره تقاضــا افزايش يافت و قیمت هر دالر آمريكا به 
محدوده 29هزارو 200تومان بازگشــت. ديروز اما عرضه ارز از ســوي بانك مركزي 
ادامه يافت و قیمت هر دالر آمريكا دوباره با نزول مواجه شد. صرافي ملي هم قیمت هر 
دالر آمريكا را1024تومان كاهش داد و نرخ فروش را به قیمت 27هزارو 976تومان 
تعیین كرد. در ساير صرافي هاي مجاز بانك مركزي هم قیمت فروش دالر 28134 و 
يورو 33894تومان تعیین شد. در ســامانه نیما هم نرخ فروش دالر 26831 و يورو 
31701تومان است. به عقیده كارشناسان، به دلیل نزديك شدن به انتخابات آمريكا، 

كاهش قیمت دالر به زير محدوده 27هزار تومان دشوار است، اما درصورت پیروزي 
جو بايدن رقیب دمكرات دونالد ترامپ اين احتمــال كه قیمت دالر با كاهش زيادي 

مواجه شود وجود دارد.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به ريال
درصدتغييرمقدار تغييرقيمتارز
3.66-279،76010،240دالر
3.96-330،92013،100يورو

3.7-376،28013،940پوند انگليس
3.59-78،9402،830درهم امارات

5.09-36،1401،840لير تركيه
3.9-320،50012،500فرانك سوئيس

4-43،2701،730يوان چين
5.89-268،30015،810ين ژاپن

3.98-219،1108،720دالر كانادا
3.8-206،2107،830دالر استراليا

دالر در آستانه ورود به كانال 27هزار تومان
بازار  ارز
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عليرضا بيرانوند كــه چند هفته اي به دليــل مصدوميت قادر به 
حضور در ميادين نبود، در نخســتين بازي آنتورپ در ليگ اروپا 
برابر لودوگورتس بلغارســتان در تركيب 18 نفــره قرار گرفت، 
اما يكشنبه شب در بازگشــت به ليگ بلژيك از فهرست اين تيم 
مقابل بيرشوت خط خورد. طبيعي نيست كه اين خط خوردگي 
را به دليل مصدوميت بدانيم، چون عليرضــا در بازي اروپايي به 
فهرست 18نفره راه يافته بود. در نتيجه بيرون ماندن عليرضا كمي 
عجيب به نظر مي رســد. در هر صورت آنتورپ اين بازي را برد و به 
صدر جدول ليگ بلژيك رسيد، اما ما نگرانيم كه چرا بيرو بعد از 10 
هفته هنوز هيچ فرصتي براي بازي پيدا نكرده است. شايد طرح اين 
دغدغه هم اكنون كمي عجوالنه به نظر برسد، اما اگر نيمكت نشيني 

بيرو ادامه بيابد، او در انتخاب تيم دچار اشتباه بزرگي شده است.

كجا رفتي عليرضا؟

درحالي كه چند روز از رسمي شدن حضور شجاع خليل زاده در 
الريان مي گذرد، يك فايل صوتي منتسب به اين بازيكن منتشر 
شــده كه او در آن توضيحاتي در مورد جدايي اش از پرسپوليس 
ارائه مي دهد. شــجاع مي گويد حرمتش رعايت نشــده، باشگاه 
دنبال جدايي اش بوده و مردم در تقابل او با مديريت باشگاه، جانب 
رسول پناه را گرفته اند. صدالبته خود خليل زاده هم مي داند اين 
چيزهايي كه مي گويد صرفا يك مشت بهانه غيرموجه است. بعضي 
چيزها توضيح ندارد. اينكه الريان پول بيشــتر مي داده و فاصله 
پرداختي اش با پرسپوليس بسيار زياد بوده، يك واقعيت مسلم 
است. شجاع هم وسوسه شده و رفته؛ ولو به قيمت تنها گذاشتن 
تيم در فينال آســيا. بقيه اش ديگر قصه اســت. آدمي كه ادعاي 

تعصب مي كند بايد بدترين شرايط را به جان بخرد .

بعضي چيزها توضيح ندارند

آقا بازار مكاره اي اســت اين نقل وانتقاالت. هر كسي هر خبري 
دلش مي خواهد مي زند و صحت و ســقمش هــم به هيچ كس 
مربوط نيســت. حاال خبر داده اند پرسپوليس براي تالفي كردن 
انتقال محمد نادري دنبال جذب امين حاج محمدي است؛ يعني 
بازيكني كه سال ها پيش بعد از حضور در ساختمان هر دو باشگاه 
پرسپوليس و استقالل، درنهايت با قراردادي گران قيمت به جمع 
آبي پوشان پيوست و هرگز هم به كار اين تيم نيامد. تنها تصوير باقي 
مانده از حاج محمدي، مشهور شدن او به »سكونشين ميلياردي« 
بود. بعــدش هم اميــن ســر از تيم هايي مثل ماشين ســازي، 
خونه به خونه و سايپا درآورد كه هيچ كجا هم كار خاصي نكرد. حاال 
چطور جذب چنين بازيكني مي شود ضربه به استقالل، فقط خدا 
مي داند. البد اگر پرسپوليس حاج محمدي را بگيرد، استقالل هم 

براي تالفي اقدام به جذب آقازماني يا ماماني خواهد كرد. 

حاج محمدي تالفي است؟

نكته بازي جنبش آنفالو؟ شوخي نكنيد
  منتظر نخستين بوسه شجاع بر لوگوي پرسپوليس باشيد

لژيونرهاي فوتبــال ايران هفته خوبــي را در ليگ هاي 
اروپا و آســيا ســپري كردند. هفته اي كه با درخشش 
مهرداد محمدي آغاز شده بود با گلزني هاي انصاري فرد 
و راميــن رضاييان ادامه پيــدا كــرد و درنهايت كار به 
درخشــش مهاجمان ايرانــي در تيم هــاي گمنام تر و 
 ليگ هاي كم اهميت تر رســيد. شنبه شــب در جدال

 2 تيم العربــي و الوكره در ليگ ســتارگان قطر مهدي 
ترابي بــراي العربي بازي نكرد اما مهــرداد محمدي در 
ميدان بود و هر 2 گل تيمش را در جريان تساوي 2-2 
مقابل حريف به ثمر رساند. مهرداد هفته قبل هم يك گل 
زده بود و حاال با 3گل و يك پاس گل در جدول گلزنان 
 ليگ ســتارگان پشت سر ســانتي كازورال و نام تائه هي
 2 بازيكن 4گله السد قرار دارد. همزمان، روزبه چشمي 
هم در جريان برتري يك بر صفر تيمش ام صالل مقابل 
القطر به ميدان رفت. اما در اروپا، رضا قوچان نژاد، مهدي 
طارمي و شهريار مغانلو در هلند و پرتغال نيمكت نشين 
بودند و فقط سامان قدوس در چمپيونشيپ انگليس در 
تركيب ابتدايي برنتفورد حضور داشت كه در نيمه دوم 
تعويض شد. برنتفورد اين بازي را مقابل استوك سيتي 
3 بر 2باخت. طارمي هم البته در 12دقيقه پاياني بازي 
براي پورتو به ميدان رفت و يك موقعيت خوب را مقابل 
ويســنته از دســت داد. اما يكشنبه شــب، لژيونرهاي 
ايراني شب بسيار موفق تري داشتند. در اين شب كريم 
انصاري فرد تــك گل آ. ا. ك را از روي نقطه پنالتي زد تا 
تيمش با همين يك گل مقابل جيانينا به برتري برسد. 
در قطر 2 تيــم الدوحيل و الريان به مصــاف هم رفتند 
كه راميــن رضاييان در تركيب الدوحيل بود و شــجاع 
خليل زاده، خريد جديد الريان هم از روي سكوها بازي را 
تماشا مي كرد. اين بازي با تساوي يك - يك رو به پايان 
بود كه رامين رضاييان يك ضربه كاشــته را به زيبايي 
وارد دروازه حريف كرد و الدوحيل را به برتري رســاند. 
همزمان اللهيار صيادمنش هم بعد از يك ســال پايش 
به گلزني باز شــد و در ليگ اوكراين بــراي تيمش گل 
زد. صيادمنش در پيروزي 4 بر صفر زوريا برابر روخ لويو 
از دقيقه81 به بازي آمد و گل چهــارم تيمش را به ثمر 
رســاند. علي قرباني هم يك بار ديگر براي ســومقاييت 
گلزني كرد و تعداد گل هايش را به 6رساند تا به تنهايي 
در صدر جدول گلزنان ليگ آذربايجان قرار بگيرد. قرباني 
كه به همراه آدام همتي در تركيب اوليه سومقاييت قرار 
گرفته بود گل اول تيمــش را در جريان برتري 2بريك 
مقابل صاباح باكو زد. در پرتغــال نيز امير عابدزاده مثل 
هفته هاي گذشته دروازه بان اصلي ماريتيمو بود اما علي 
عليپور بازي را از روي نيمكت آغاز كرد. ماريتيمو در اين 
بازي 2بريك شكست خورد اما عابدزاده باز هم با 7سيو 
موفق نمايش درخشاني داشت. امير با نمره8.2بهترين 

بازيكن تيمش در اين مسابقه بود.

 هفته خوب لژيونرها
 رامين كاشته زد، صيادمنش طلسم 

 شكست،  امير باخت اما بهترين
  بازيكن ميدان شد

امشــب دوباره خوشــبختي به خانه هاي مردم كرونا زده 
جهان مي آيد و تنها يك هفته پس از آغاز مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان اروپا، بازي هاي هفته دوم هم آغاز مي شود. 
رئال مادريد كه در هفته اول 3بر2 به تيم شاختار با 8بازيكن 
مصدوم و غايب و كرونايي باخته بود، حاال با روحيه اي كه 
از برد 3 بر يك ال كالسيكويي در زمين بارسلونا به دست 
آورده، براي جبــران قصور بازي اول به مصاف مونشــن 
گالدباخ مي رود. زماني رئال مقابل تيم هاي آلماني مشكل 
داشت اما در سال هاي اخير اين مشكل كامال برطرف شده 
و حتي بايرن مونيخ هم گل هاي زيادي از رئالي ها در اروپا 
دريافت كرده است. مونشن گالدباخ كه اين هفته ماينتس 
را 3 بر 2شكست داده، ســرخوش از تساوي 2-2روز اول 
مقابل ديگر تيم مدعي گروه يعنــي اينترميالن پا به اين 
مســابقه مي گذارد. گالدباخ هرگز در تاريخ خود موفق به 
صعود به دور حذفي اين رقابت ها نشــده امــا با توجه به 
 تغيير شــرايط فوتبال در دوران كرونا امســال اميدوار به

 طلسم شكني اســت. رئال كه بازي اول را بدون راموس 
باخته بود و اين هفتمين باخــت اروپايي در 8بازي بدون 
راموس بود، حاال كاپيتان خود را كه در اختيار دارد، به كنار، 
حتي ادن آزار هم پس از مدت هاي طوالني شــرايط بازي 
پيدا كرده و در ليست قرار گرفته است. با نمايش ضعيف و 
مبتديانه وينيسيوس در ال كالسيكو كه 20توپ از دست 
داد، هواداران اميدوارند دســت كم آزار بتواند دقايقي در 
بازي امشب به ميدان برود. مادريدي ها هر 3 بازي آخر خود 
در ليگ قهرمانان را باخته اند )2 بار به ســيتي و يك بار به 
شاختار( كه اين بي سابقه است. همچنين در 25سال اخير 
سابقه نداشته كه رئال در مرحله گروهي حذف شود. بازي 
ديگر امشب اين گروه بين اينتر و شاختار برگزار مي شود 
تا تيم مدعي ايتاليايي براي بازي هفته آينده مقابل رئال 
اندوخته اي بيش از يك امتياز بازي اول داشــته باشــد. 
لوكاكو اكنون 11گل در 9بازي پياپي اروپايي اينتر به ثمر 
رسانده كه يك ركورد است. بايرن مونيخ هم كه در بازي 
اول 4برصفر اتلتيكو را خرد كرده بود، امشــب يك بازي 
ساده تر دارد. در زمين لكوموتيو مســكو و اتلتيكو هم به 
مصاف سالزبورگ مي رود. برد مقابل اتلتيكو دوازدهمين 
پيروزي متوالي بايرن در ليگ قهرمانان بود و بيســتمين 
گل اين تيم با مربيگري هانسي فليك با 4گل يا بيشتر. نوير 
با پيراهن بايرن مونيخ به ركورد 200كلين شيت رسيده و 

لواندوفسكي هم در اين فصل 10گل زده كه بيشتر از گل 
زده 15تيم در بوندس ليگاست. يكي دو بازي خوب هم در 
پيش داريم كه يكي از آنها بين مارســي و منچسترسيتي 
برگزار مي شود و يكي هم بين آژاكس با آتاالنتا، پديده 2 
فصل قبل با پديده فصل قبل ليگ قهرمانان. پورتو هم با 

طارمي از المپياكوس پذيرايي مي كند.

A گروه  
لوكوموتيو مسكو- بايرن مونيخ

اتلتيكومادريد- سالزبورگ

 B گروه  
شاختار- اينتر

مونشن گالدباخ- رئال مادريد

 C گروه  
پورتو- المپياكوس

مارسي- منچسترسيتي

 D گروه  
ليورپول- ميتيلند

آتاالنتا- آژاكس

  پسا ال كالسيكو
   رئال پس از برد شيرين ال كالسيكويي

    امشب به مصاف گالدباخ مي رود

    پروژه اقتصادي دليل جدايي شجاع؟
حرف و حديث ها در مورد انتقال جنجالي شجاع خليل زاده به الريان پس از گذشت چند روز كماكان ادامه 
دارد. در اين بين مشخص شده شجاع خواستار افزايش رقم قراردادش بوده، موضوعي كه رسول پناه با 
آن مخالفت مي كند تا پروژه جدايي مدافع ملي پوش قرمز ها كليد بخورد. رسول پناه در يكي از فايل هاي 
صوتي معروفش ادعا مي كند شجاع خواهان امضاي قراردادي 6 ساله به ارزش 120 ميليارد تومان بوده و 
او به همين دليل زير بار امضاي چنين قراردادي نرفته است. حاال پس از گذشت چند روز شايعه اي جديد 
در اين خصوص منتشر شده كه از دليل اصلي خليل زاده براي باال بردن رقم قراردادش پرده برمي دارد. 
اينطور كه گفته مي شود شجاع پس از پايان ليگ گذشته به فكر سرمايه گذاري در يك پروژه اقتصادي 
مي افتد، پروژه اي كه ورود به آن احتياج به پول نقد قابل مال حظه اي داشــته است. از همين رو شجاع 
31 ساله پيشنهاد تمديد قرارداد 6 ساله با شرط دريافت 30 ميليارد تومان پيش قرارداد را به رسول پناه 
مي دهد. البته در اين ميان شايعه  ديگري هم مطرح شده مبني بر اينكه شجاع روي هم رفته براي 6 سال 
30 ميليارد تومان مي خواسته اما براي باشگاه شرط مي گذارد كه اين مبلغ را به صورت نقد دريافت كند. 
در هر صورت شجاع پس از اينكه با مخالفت رسول پناه براي امضاي قراردادي 6 ساله روبه رو مي شود، براي 
فراهم كردن سرمايه پروژه اقتصادي اش به قطر مي رود و با الرياني ها قرارداد نهايي امضا مي كند. البته تمام 
اين حرف و حديث ها شايعاتي است كه در فضاي مجازي و كانال هاي هواداري دست به دست مي چرخد و 
هنوز از سوي خود شجاع تأييد يا تكذيب نشده است. او در پست خداحافظي اش اعالم كرده فعال صحبتي 

نمي كند تا پرسپوليس به حاشيه نرود ولي درنهايت يك روز اين سكوت شجاع هم خواهد شكست.

حكم فدراســيون فوتبال درخصــوص پرونده 
رشــيد مظاهري و تراكتور هنوز اعالم نشده اما 
از گوشه وكنار شنيده مي شود برنده اين پرونده 
رشيد مظاهري است و او مي تواند بدون مشكل 
اســتقالل را در ليگ جديد همراهــي كند. اما 
ديروز باشــگاه تراكتور بيانيه تندي درخصوص 
اين دروازه بان منتشــر كرد و از شائبه تباني او 
با تيم هاي تهراني گفت. در بيانيه تراكتوري ها 
آمده است وقتي رشــيد مظاهري در بحبوحه 
بازي هاي حذفي و با علم به اينكه دروازه بان ديگر 
تيم يعني محمدرضا اخباري مصدوم است، تيم 
را رها مي كند اين كار او مصداق بارز تباني با رقبا 
محسوب مي شود. باشگاه تراكتور در پايان اين 
بيانيه وعده داده كه طرح دعوا با اين دروازه بان 
را در مجامع قضايي تبريــز و همچنين مراجع 
بين المللي پيگيري خواهد كرد. انتشار اين بيانيه 
از سوي باشــگاه تراكتور باعث اعتراض شديد 
استقاللي ها شد و انتظار مي رود اين باشگاه نيز 
متقابال از باشــگاه تبريزي شكايت كند. جنگ 
تراكتور با رشيد حاال تبديل به جنگ تراكتور-

استقالل شده و بايد ديد در روزهاي آينده اين 
ماجرا به كجا خواهد كشيد. ضمن اينكه ديروز 
معاون فرهنگي باشگاه تراكتور نيز متني را در اين 
خصوص منتشر كرد و به استقاللي ها هشدار داد 

مراقب رفتارهاي مظاهري باشند چون ممكن 
است كاري كه با تراكتور كرده را با استقالل هم 
تكرار كند. معاون فرهنگي تراكتور در بخشي از 
نوشته اش آورده اســت: »... موضوع بايد درس 
عبرتي براي ســاير تيم ها به خصوص استقالل 
باشد كه اين رويه مي تواند توسط رشيد دائمي 
باشد. در حســاس ترين زمان ممكن و به خاطر 
مســائل مالي يا حتي ذخيره حسيني شدنش 
باعث شــود تا بهانه هاي تازه اي بگيرد و هواي 
رفتن كند. رفتاري كه اعتماد مديران باشگاه ها 
را در مورد بازيكنان متزلزل مي كند. « نوشــته 
معاون باشگاه تراكتور البته ادبيات تق ولقي دارد 
اما به هر ترتيب مي توان فحواي كالم او را متوجه 
شد كه مي گويد: مراقب باشيد كاري كه با ما كرد 

با شما نكند!
   واكنش به اتهام

رشــيد مظاهري پــس از اين بيانيه با انتشــار 
يك اســتوري به داستان واكنش نشــان داد و 
نوشت: »به موقع و با تمام جزئيات بعد از صدور 
قطعی رای توسط كميته محترم تعيين وضعيت 
جواب قاطعی به اتهام ايــن آقايان خواهم داد و 
اميدوارم آن ها در مراجع قضايی داليل محكمه 
پســندی برای متهم كردن اينجانب داشــته 

باشند.«

   اتهام جديد تراكتور
 گلر ما با رقبا  تباني كرده بود

    عذرخواهي پس از بوسه!
واكنش تند هواداران پس از انتشار عكس بوســه خليل زاده به لوگوي الريان قطر باعث شد تا اين بازيكن 
خيلي زود از هواداران پرسپوليس عذرخواهي كند. شجاع در واكنش به اعتراض ها گفته است: »واقعا قصد 
نداشتم با اين كار هواداران عزيز پرسپوليس را برنجانم اما يكي از مسئوالن باشگاه از من خواست كه اين كار 
را انجام دهم. وقتي يكي از مسئوالن باشگاه اين كار را از من درخواست كرد آيا مي توانستم جواب منفي بدهم؟ 
متأسفانه يكسري از افراد از اين عكس سوءاستفاده كردند اما خدا خودش شاهد هست كه اين كار را براي ناراحت 
كردن هواداران انجام ندادم. مسئول باشگاه از من چنين درخواستي داشت و من هم به درخواست او اين كار را 
انجام دادم. قصد من ناراحت كردن هواداران عزيز پرسپوليس نبود چرا كه آنها هميشه براي من محترم و مهم 
هستند. اگر اين كار من باعث ناراحتي شده از همه هواداران عذرخواهي مي كنم و مي گويم كه هيچ قصدي براي 

ناراحت كردن آنها نداشتم.«

رسول بهروش|  فكر مي كنيد عاقبت شــجاع خليل زاده چه خواهد 
بود؟ صد البته فقط خدا مي داند؛ اما يك احتمال مهم اين است كه او 
امسال براي الريان قطر توپ مي زند، پولش را مي گيرد و آخر فصل در 
قامت يك سردار فاتح به پرسپوليس برمي گردد. مطلقا هم مهم نيست 
سرخپوشان فينال آسيا را برده باشند يا نه؛ همين هوادار خشمگين 
امروز، تابستان بعد يا كمي بعدتر براي شجاع فرش قرمز پهن خواهد 
كرد. موضوع پيچيدگي خاصي نــدارد. حافظه افكار عمومي ضعيف 
است و در فوتبال ضعيف تر. اينجا اصال يك جور تعمد در فراموشكاري 
هم وجود دارد، چون فضاي هواداري در ايران به شدت وابسته به نتايج 
فعلي تيم هاست. بنابراين هواداران ترجيح مي دهند قوي تر باشند و 
شانس پيروزي شان را افزايش بدهند، حتي اگر اين تقويت با حضور 
خائنان ديروز اتفاق افتاده باشــد.هم اكنون جنبش آنفالوي شجاع 
خليل زاده در اينستاگرام راه افتاده و گويا چيزي حدود 200 هزار نفر 
در اعتراض به جدايي اين مدافع، صفحــه او را ترك كرده اند. يادتان 
هست نخستين بار اين جنبش در مورد چه كساني شكل گرفت؟ بله؛ 
رامين رضاييان و مهدي طارمي. بعد از آن فرار شبانه مضحك به تركيه 
كه بدترين ضربه را به پيكره پرسپوليس زد، هواداران اقدام به ترك 
گروهي صفحه اين دو نفر كردند. با اين همه ديري نپاييد كه هر دو عزيز 
با سالم و صلوات به پرسپوليس برگشتند و اصال در اعتراض به بازي 
نكردن همين رامين رضاييان، سكوهاي آزادي عليه برانكو تبديل به 
»جهنم« شد. پرسپوليس به خاطر طارمي از 2 پنجره محروم شد، براي 
گريز از پرداخت جريمه نقدي زير منت دولت خودي و دولت تركيه رفت 
و شايد در اثر كمبود نيرو، كسب قهرماني آسيا را آن هم با سزاوارترين و 
خاطره سازترين نسلش از دست داد. با اين همه اما هنوز برخي هواداران 
تين ايجر اين تيم در فضاي مجازي تعصب طارمي را مي كشند و پزش را 

به رقبا مي دهند. اصال مگر همين كنعاني زادگان نبود؟ خداوكيلي شما 
االن جرأت داريد از ترس هواداران پرسپوليس نيم خط از كنعاني انتقاد 
كنيد؟ مگر وحيد اميري نبود؟ وحيد پسر حالل خور و دوست داشتني 
پرسپوليس است، اما او هم بد جايي تيم را ول كرد و رفت. فقط همين 
يك وحيد اميري شايد براي برتري تيم خســته جان برانكو مقابل 
كاشــيما كافي بود، اما او رفت تركيه تا موجودي پروفسور به سطح 
آدام همتي و حميدرضا طاهرخاني تنزل كند. آيا وحيد برنگشــت؟ 

آيا بخشيده نشد؟ آيا االن محبوب نيست؟ ديگر نگوييم از سروش 
رفيعي و حتي پديده اي به اسم فرشــاد احمدزاده كه حتي اين 
يكي هم كلي باالخواه دارد!هزينه پشت كردن به تيم در فوتبال 

ايران بسيار ناچيز است و البته كه اين مسئله فقط محدود به 
پرسپوليس نيست. در استقالل محبوب ترين ستاره دوران 

معاصر باشگاه فرهاد مجيدي است كه بارها تيمش را در 
ميانه راه رها كرد و رفت. عجبا كه هر بار هم برگشت، 

مقرب تر از قبل شد! شك نداشته باشيد شجاع 
خليل زاده هم برمي گردد؛ با سر باال و سينه سپر. 
تا بوســه جديد او بر لوگوي پرسپوليس شايد 
يك يا2 سال فاصله داشــته باشيم. اصال چه 
بسا اين بازيكنان براي برگزيدن پيشنهاد مالي 

بهتر و تضمين زندگي شخصي خود حق داشتند 
پيشنهادهاي درشت تر را قبول كنند. حرفي نيست. 

فقط كاش هواداران عزيز اينقدر ژست خشم و عصبانيت نگيرند، چون 
تجربه نشان مي دهد تا بخشودگي دوباره خيانتكاران راهي نيست. 
همه اين آنفالوها خيلي زود تبديل به فالو با كامنت هاي سرشار از عشق 

و ستايش خواهد شد. اين خط و اين هم نشان!
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خبر

واكنش رئيسي به  حادثه مشهد

رئيس قوه قضاييه در جلسه روز دوشنبه شوراي عالي قوه قضاييه با 
اشاره تلويحي به ماجراي فوت مهرداد سپهري در جريان بازداشت 
پليس مشهد، گفت: هرگونه تخلف در هر دستگاهي نسبت به هر 
كسي قابل تعقيب و پيگيري است و خود دستگاه ها هم تخطي از 
قانون را نمي پســندند و با آن برخورد مي كنند، ولي بايد مراقب 
تحركات دشمن باشيم كه مي خواهد با سوءاستفاده از يك حادثه 
كه در گوشه اي رخ داده، جايگاه و هويت يك نهاد را به طور كامل 

مخدوش كند. 
به گزارش ميزان، ســيد ابراهيم رئيســي همچنين گفت: امروز 
دشــمن در اتاق فكر خود ســناريويي را طراحــي مي كند كه با 
راه اندازي جنگ رواني و بزرگ نمايي نارســايي ها، مجموعه يك 
نيروي خدمتگزار و در ميدان را كه مقتدرانه وظايف خود را انجام 

مي دهد، تضعيف كند.

هفتميــن جلســه دادگاه 
رسيدگي به اتهامات محمد قضايي

امامي و ســاير متهمان روز 
گذشته برگزار شد. امامي، تهيه كننده سينما 
و سريال هاي خانگي مانند »شاهگوش« و 
»شهرزاد« به همراه ساير متهمان به اخالل 
عمده در نظام اقتصادي كشور به مبلغ بيش 
از 1000ميليارد تومــان از طريق دريافت 
تسهيالت از بانك سرمايه به واسطه پرداخت 
رشوه هاي كالن به مديران و كاركنان بانك 
ســرمايه و صندوق ذخيــره فرهنگيان و 
كارشناسان رســمي دادگســتري متهم 
هســتند. از اظهارات نماينده دادستان در 

جلسه ديروز دادگاه مشخص شد كه متهمان 
اين پرونده هم از حربــه قديمي و تكراري 
مفسدان اقتصادي براي پيشبرد اهداف خود 
بهره گرفته اند؛ اســتفاده از هويــت افراد 
كارتن خواب، معتاد و بي بضاعت! رســول 
بــه  قهرمانــي، نماينــده دادســتان 
ضمانتنامه هايي در قالب 5شركت اشاره كرد 
كه مديــران آن از افــراد بي بضاعت و فاقد 
سابقه مالي بوده اند و افتتاح حساب در آنها با 
200 هــزار تومــان بوده و بي شناســنامه 
هســتند! به گفتــه وي، اين 5 شــركت 
509ميليارد تومان ضمانتنامه گرفته اند و به 
كاال تبديــل و از كشــور خــارج كرده اند. 

قهرماني گفت: آقايان 5 شــركت صوري با 
مديران بي بضاعت تشكيل دادند و از بابلسر 
برخي از افراد را كه اعتياد دارند يا برخي را كه 
بيكار يا بازنشســته بودنــد، آوردند و مدير 
شــركت كردند. نماينده دادســتان افزود: 
خانمي هست كه در ســاختمان ها نظافت 
مي كرده و يك آقايي بوده كه پيك موتوري 
بوده و با استفاده از اين افراد شركت تاسيس 
كردند و در حد كالن قير گرفتند. بنا بر گفته 
قهرماني، قير در اختيار آقايان قرار گرفته و از 
كشــور خارج شــده و در تاريخ سر رسيد، 
چك ها برگشــت خورده انــد و زماني كه 
پيگيري به عمل آمده، مشخص شده است 
كــه ضمانت خواه ها يكي پيــك موتوري و 

ديگري بي بضاعت بوده است.

نفوذ از طريق اهداي هدايا
به گــزارش ميزان، در بخش ديگر جلســه 
دادگاه، نماينده دادستان به سازوكار شبكه 
فساد امامي پرداخت و درباره تالش متهم 
رديف اول براي چينش هيأت مديره بانك 
تصريح كــرد: امامي در ابتــدا نقاط ضعف 

غندالي)مديرعامل وقــت صندوق ذخيره 
فرهنگيان( و همسر دوم ايشان را شناسايي 
مي كند و متوجه مي شود كه اينها  نسبت به 
هدايا ضعف دارند، لذا يك ســفر به فرانسه 
براي غندالي و همســرش فراهم مي كند. 
وي با اشــاره به ســاير هداياي امامي براي 
غندالي و همسرش، گفت: در روز پدر براي 
غندالي هدايايي گرفتــه و در روز مادر نيز 
براي همســرش جواهر مي گيرد. به گفته 
قهرماني، در جريان 11سفر، امامي، غندالي 
و همسرش را به خارج برده و مادرخرجي نيز 

در آنجا داشته است. نماينده دادستان افزود: 
امامي وعده مي دهد كه مي خواهم شما را به 
آمريكا ببرم و بايد به سفارت آمريكا در فنالند 
برويد و ويزا بگيريد. اين جاي ســؤال دارد 
كه چرا فنالند؟ بايد بررســي شود. نماينده 
دادستان تصريح كرد: غندالي و همسرش 
3 سفر به فنالند مي روند و در سفارت آمريكا 
مصاحبه مي شوند. به گفته نماينده دادستان، 
داليلي مبني بر اينكه غندالي و همسرش به 
آمريكا رفته اند يا نه، وجود ندارد، اما پســر 
خانم شاماني مي گويد كه رفته اند. قهرماني 

در ادامه به ساير خدمات امامي به غندالي و 
همسرش توضيح داد: در تولد خانم شاماني 
هداياي نفيسي داده مي شــود و امامي به 
غندالي لكســوس مي دهــد و در ملك بام 
نياوران 2 ملك به نام وي مي شود كه ملك 
طبقه ششم قبال به نام حاجيان بوده است. 
ملكي در شمشك و ديزين به غندالي داده 
شده كه كاغذ ديواري آن از دانمارك آمده و 
قاشــق و چنگالش از امارات. تمام هزينه ها 
را مهدي محمدي به دســتور امامي انجام 

مي داده است.

 در هفتمين جلسه رسيدگي به اتهامات تهيه كننده سريال شهرزاد گفته شد 
شبكه فساد امامي از افراد بي بضاعت و بيكار براي پيشبرد اهداف خود استفاده كرده است

به نام معتادان، به كام مفسدان

   عكس: خبرگزاري ميزان

چندي قبل شــاهد وقوع حادثه 
خرابكاري در سايت نطنز بوديم. 
آيا بازرسان آژانس از محل سانحه بازديد كردند؟ با توجه 
به انتشار برخي مواضع مبني بر خرابكاري در اين سايت، 
آيا از طرق بين المللي پيگيري هايي در اين باره صورت 

گرفته است؟
 نيازي به بازديد بازرسان آژانس از اين مكان وجود نداشت و 
در اين زمينه، با هم توافق داشتيم. براي پيگيري در سطوح 
مختلف، نياز به تدوين گزارش و جمع بندي نهايي اين حادثه 

است كه مراحل خود را طي مي كند.
براي جلوگيري از تكرار اقدامات خرابكارانه، 

چه تمهيداتي انديشيده شده است؟
 امنيت تاسيسات هســته اي، يكي از اولويت هاي سازمان 
انرژي اتمي و سازمان هاي مســئول ديگر است و همواره در 

حال ارتقاست. با توجه به برنامه هاي دشمنان براي خرابكاري 
در تاسيسات هســته اي، ايران نيز همواره اقداماتي را براي 
صيانت بيشــتر اتخاذ مي كند. اخيرا دكتر صالحي، رئيس 
محترم ســازمان انرژي اتمي نيز اعالم كردند كه تاسيسات 
پيشرفته تري در دل كوه به جاي تاسيسات حادثه ديده در 
نطنز، احداث خواهد شــد. همچنين، تمامي زنجيره هاي 
ماشــين هاي جديد تحقيق و توســعه به زير زمين منتقل 
خواهند شد و اين موضوعات به اطالع آژانس نيز رسيده است. 
طبيعتا، به فراخور وضعيت و شــرايط، تصميمات مناسب 
ديگر اتخاذ خواهد شد و در اين مسير، هيچ محدوديتي براي 

خودمان قائل نيستيم.
اخباري مبني بر برنامه مخفيانه اتمي از طرف 
سعودي شنيده مي شود. آيا آژانس در اين رابطه به وظايف 

خود عمل كرده است؟

ادامه از 
صفحه2

 برنامه هســته اي عربستان ســعودي ازجمله با اقدامات و 
پيگيري هــاي ما، االن تبديــل به يك موضــوع در آژانس 
بين المللي انــرژي اتمي و همچنيــن در عرصه بين المللي 
شده است. مديركل قبلي آژانس و همچنين مديركل فعلي، 
مكررا از سعودي خواســتند تا پروتكل مقادير كوچك كه 
اجازه بازرسي به آژانس را نمي دهد، لغو كند. حدود يك ماه 
و نيم قبل نيز رافائل گروسي طي نامه اي به سعودي و ساير 
كشورهايي كه اين پروتكل را دارند، رسما از آنها خواست تا آن 
را پس بگيرند. آژانس بايد در اين زمينه جدي تر عمل كند و 
به شوراي حكام، نگراني هاي خود را رسما گزارش كند. به نظر 
مي رسد از آنجا كه عربســتان در ابتداي راه برنامه هسته اي 
است و همچنين مالحظات ديگر، آژانس فعال از خود نوعي 

انعطاف نشان مي دهد.
آمريكا چند ماه قبل فروش آب سنگين 
ايران را هدف تحريم قرار داد؛ درحالي كه در گزارش 
اخير آژانس اعالم شده ذخاير ايران كاهش يافته. آيا 

اين پيامي سياسي همراه دارد؟

 توليد آب ســنگين و فرآورده هــاي آن مانند تركيبات 
ايزوتوپي دوتره ها و اكســيژن 18در ايران طبق برنامه 
پيش مي رود و هيچ مالحظه اي در اين راستا وجود ندارد. 
عالوه بر ذخيره، ايران براي آب سنگين و فرآورده هاي آن 
هم مصرف داخلي دارد و هم برنامه صادرات. با توجه به 
كاربرد آب ســنگين در صنايع مختلف و حوزه پزشكي، 
آب سنگين ايران كه داراي استاندارد بااليي نيز هست، 
از استقبال جهاني برخوردار بوده و مشتريان خاص خود 
را دارد. در ماه هاي اخير، مقادير معتنابهي آب ســنگين 
به كشورهاي مختلف نيز صادر شده اســت. با توجه به 
ميزان صادرات و مصرف داخلــي، ميزان توليد و ذخيره 
آب سنگين، بسيار بيشتر از آن چيزي است كه در برجام 

آمده است.
آخرين مذاكــرات بين المللــي براي 

بازطراحي رآكتور اراك به كجا رسيده است؟
 كارشكني ها و تحريم هاي يكجانبه آمريكا، موانعي در 
مسير اجراي اين پروژه ايجاد كرده است؛ از اين جهت 

الزم اســت كه طرف هاي باقيمانــده در برجام توجه 
بيشتري به تعهدات خود داشته باشــند. ايران مالك، 
طراح و مجري اين پروژه است و چين و انگليس نقش 
مشــاور را برعهده دارند؛ از اين رو، از توانمندي داخلي 
نيز حداكثر بهره برداري در اين زمينه به عمل مي آيد. با 
وجود اينكه درصد پيشرفت پروژه از نظر برنامه زماني 
عقب اســت، اما در حال پيشبرد اســت؛ ضمن اينكه 
همچنان امكان بازگشــت به طراحي قبلي براي ايران 
موجود و روي ميز اســت و درصورت لــزوم و تصميم 

مقامات عالي، قابل بازگشت است.
درباره آخرين تعامــالت ايران و آژانس، 
براســاس وظايف آژانس براي كمك به پيشرفت 
كشورها در بهره مندي از انرژي صلح آميز هسته اي، 

چه اقداماتي در دست پيگيري است؟
 با تالش هاي صورت گرفته و مذاكرات فني ميان سازمان 
انرژي اتمي و آژانس، عــالوه بر تداوم اجــراي 2پروژه 
همكاري فني در حوزه نيروگاهي و درمان سرطان، 4پروژه 

جديد همكاري فني نيز براي دوره زماني 2020 و 2021 
براي كشورمان به تصويب رسيد. اين پروژه ها كه ارزش 
آنها بيش از يك ميليون يورو )تامين از سوي آژانس( است، 
در حوزه هاي مختلف نظير ارتقاي ايمني و بهره برداري از 
رآكتورهاي تحقيقاتي هسته اي، ارتقاي ظرفيت انساني در 
حوزه سوخت هسته اي، ارتقاي ظرفيت توليدكنندگان 
در زمينه غالت اصلي و همچنين مديريت پسماندهاي 

هسته اي هستند.
در زمينه مقابله با كرونا، چه همكاري هايي 

بين ايران و آژانس در جريان بوده و هست؟
 مهم ترين و معتبرترين تست كرونا، تست هاي پي سي آر 
هســتند كه دســتگاه هاي آن بر پايه فناوري هسته اي 
 كار مي كنند. ما تا االن 4دستگاه تشخيص سريع كرونا 
)RT-PCR( از آژانــس دريافت كرده ايــم. همراه اين 
دستگاه ها، تجهيزات حفاظت شخصي كاربران، تجهيزات 
مربوط به راه اندازي و ارتقــا و كاليبره كردن و كيت هاي 

مخصوص تشخيص نيز ارسال شده است.

   كالهبرداري متهمان از بدهكاران بانكي!
نماينده دادســتان در ادامه به ترفندهاي متهمان براي كالهبرداري از بدهكاران بانكي و همزمان 
تسويه حساب آنها با بانك اشاره كرد و گفت: عطاآفرين فردي متهم به اخالل در نظام اقتصادي كشور 
است و تسهيالتي از بانك سرمايه مي گيرد و تسويه نمي كند تا اينكه امامي، وي را صيد مي كند و به او 
مي گويد كه ملكي به من بده تا كل بدهي هايت را صاف كنم. اين فرد نيز ملك زاگرس را مي دهد و امامي 
با ملك لواسان و گران نمايي تسويه مي  كند. هدف از اين كار اين بوده كه امالك خوب را از بدهكاران 
بانكي بگيرد و با ملك هايي خيلي ارزان تر تسويه كند. نهايتا عطاآفرين بدهكار لحاظ شد و عليه امامي 

تحت عنوان كالهبرداري شكايت كرد كه چند روز قبل منجر به كيفرخواست شد.
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قاچاق حيات وحــش در ايران 
حيات
رونق بسياری دارد. دالالن بازار وحش

حيات وحش از سراســر كشور 
گونه هاي مختلفي جمــع آوري مي كنند و به 
قيمت هاي گزاف پس از چنددســت داللي 
به دســت مشــتريان داخلي و خارجي خود 
مي رســانند. بازار مخفي و آشــكار پرندگان 
وحشي زنده، يكي از پررونق ترين شيوه داللي 
در حيات وحش اســت. چنــدي پيش خبر 
قيمت گذاري يك شاهين ايراني قاچاق شده 
از ايران در نمايشــگاه شــكار قطــر به نرخ 
يك ميليارد و 6۵0 ميليون تومان منتشر شد 
و مهدي عليپور، عضو هيأت رئيســه اتحاديه 
صادركنندگان كاالهاي صنعتي و معدني در 
توييتي با اعالم اين خبر، نوشت:» اين شاهين 
ايراني در ايران زنده گيري شده و در نمايشگاه 
شكار سهيل قطر درنهايت به قيمت 200هزار 

ريال قطر فروخته شد.« 

مشتریداخلی
 مشــتري پرندگان وحشــي ايران فقط در 
كشورهاي همسايه نيستند. در داخل كشور 
نيز جرياني شــكل گرفته اســت كه پديده 
»سبزشــويي« در حيات وحش را آغاز كرده 
است. باغ هاي پرندگان يكي پس از ديگري در 
كشور راه اندازي مي شوند و كسي نمي پرسد، 
پرندگان وحشي اين باغ ها چگونه و توسط چه 

كساني تهيه مي شوند؟ 
 محمدعلي يكتانيك، كارشناس حيات وحش 
در اين باره به همشــهري مي گويــد: قاچاق 
حيات وحش در كشــور در هر دو حوزه صيد 
و فروش الشــه بســيار پررونق است. يكي از 
مهم ترين عوامل پررونق بودن صيد ميليوني 
در اين بازار نيز، باغ هاي پرنــدگان دولتي و 

خصوصي هستند.
به گفته او، راه اندازي ايــن باغ ها »دادن پيام 
غلط به مردم« اســت؛ به طوري كه افراد فكر 
مي كنند اگر در خانه هايشان حوض و استخر 
دارند مي توانند چند قوي وحشي يا فالمينگو 
در آن نگهداري كنند. يا اگر فضاي بيشتري 
دارند، حتي مي توانند عقاب ها را نيز نگه دارند. 

در ملغمه باغ پرندگان، تعداد زيادي پرنده كه 
حتي در زيستگاه هاي طبيعي نيز يكديگر را 
نمي بينند و زيستگاه يكي آب شور و ديگري 
آب شيرين است يا يكي پرنده بياباني و ديگري 
متعلق به كوهســتان هاي بــاالي 3هزار متر 
اســت و... را يكجا جمع كرده انــد تا مردم از 

تماشاي آنها لذت ببرند.
 اما هميشــه اين ســؤال مطرح است كه اين 
پرندگان از كجــا آمده اند؟ ايــن متخصص 
حيات وحش يــك مثال از شــرايط موجود 
مي زنــد و مي گويد: پليكان خاكســتري در 
تمــام باغ هــاي پرنــدگان پيدا مي شــود؛ 
درحالي كه اين پرنده يك گونه حفاظت شده 
ملي و بين المللي اســت و ايران با پيوســتن 
به معاهدات بين المللي تعهد داده اســت از 
اين گونه و زيســتگاهش حفاظت كند. تضاد 
ماجرا اما اينجاست كه چگونه گونه هايي كه 
محيط بان ها براي حفظشان در زيستگاه ها با 
شكارچي ها و صيادان درگير و شهيد مي شوند، 
صيد و در باغ هاي پرندگان به نمايش گذاشته 
مي شوند؟ پاسخ اين است، پيمانكارها پرندگان 
را از سيســتم قاچاق خريــداري مي كنند و 
قاچاقچي ها نيز اين گونه ها را به يك دويستم 
قيمت از بازارهاي محلي تهيه مي كنند و آنها 
را با قيمت باال به باغ هاي پرندگان مي فروشند.
 هم اكنــون نزديك بــه 80مركــز نگهداري 
حيات وحــش در كشــور وجــود دارد كــه 
بزرگ ترين آنها متعلق به سازمان های دولتی 
و نيمه دولتی اســت. به اعتقــاد محمدعلي 

يكتانيــك، نبود مراكز تخصصــي بازپروري 
حيات وحش آســيب ديده موجب شده است 
به محــض اينكه يك گونه جانــوري از طرق 
مختلف به ســازمان حفاظت محيط زيست 
تحويل داده مي شــود، حداقل 80مركز براي 

تصاحب آن درخواست دهند.
او دربــاره زنده گيري پرندگان شــكاري نيز 
مي گويد: به دليــل مرزهاي آبي گســترده 
و عدم نظــارت بــر قاچاق پرندگان و ســاير 
گونه هاي حيات وحش، ايران محل مناسبي 
براي عبور حيات وحش قاچاق شــده است. 
وقتي خبر قاچاق 120شاهين منتشر مي شود 
به راحتي مي توان گفت كه نيمي از جمعيت 
پرندگان شــكاري كشــور در آن بار قاچاق 
است؛ چون اين پرندگان در رأس هرم غذايي 
هستند و تعدادشان مانند پلنگ و ببر بسيار 

كم است.
به گفته او، در پروسه صيد و حمل ونقل تعداد 
قابل توجهي از پرندگان كشته يا آسيب هاي 
غيرقابل جبراني مي بيننــد. تعدادي هم كه 
به دست كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس 

مي رسد، نيمي از جمعيت صيد شده است.
آنطور كــه يكتانيــك مي گويد، براســاس 
آمارهــاي جهانــي، ۵0درصــد از جمعيت 
حيات وحش طي صيد و حمل قاچاق از بين 
مي روند و ۵0درصد آن تعدادي كه سالم به 
مقصد مي رسند در 2ســال اول مي ميرند و 
مابقي نيز به دليل به كارگيري در جوجه كشي 
از بين مي روند و آنها را نيــز بايد مرده تصور 

كرد.  او معتقد است كه وضعيت حيات وحش 
در كشور از مرحله بحران گذشته و در مرحله 
اضطرار و پــس از آن انهدام و فروپاشــي در 
انتظار حيات وحش ايران اســت. محمدعلي 
يكتانيك در مورد قيمت پرندگان وحشــي 
قاچاق شده مي گويد: قيمت پرندگان شكاري 
مثل شاهين ها براســاس اندازه، نوع گونه، نر 
يا ماده بودن با هــم فرق مي كند. قيمت هاي 
دســت اول انــواع شــاهين دســت كم 6تا 
200ميليون تومان است. در فصل مهاجرت 
پرندگان زمستان گذران ايران نيز پرندگاني 
مثل قو، 2.۵ميليــون تومان و فالمينگو يك 

ميليون تومان قيمت گذاري مي شود.

سبزشويیبدوننظارت
باغ هاي پرنــدگان در ديدگاه كارشناســان 
حيات وحش به ابزاري براي »سبزشــويي« 
تبديــل شــده اند و بــه اعتقــاد برخي از 
متخصصان، بخــش عمــده اي از پرندگاني 
كه در مجموعه هاي شــخصي و نيمه دولتي  
نگهداري مي شــوند از بازار قاچاق خريداري 

شده و حاصل تكثير در اسارت نيستند.
عليرضا هاشــمي، متخصــص حيات وحش 
و پرنده نگر معتقد اســت، باغ هاي پرندگان 
مي توانــد كاربردهاي زيادي براي آشــنايي 
با حيات وحش براي كودكان داشــته باشد، 
ولي متأسفانه نظارت درستي بر فعاليت آنها 
نمي شود. او مي گويد: شنيده ها حاكی از آن 
است كه برای يكی از باغ های پرندگان با خاور 
پرنده آورده اند. ويالدارهــا و مجموعه دارها 
نيز مشتري هاي جديد قاچاقچيان پرندگان 
شــده اند. جالب تر اينكه هرقدر گونه پرنده 
كمياب تر يا در معرض انقراض باشد، قيمتش 
باالتر مي رود و اين نشان مي دهد بازار قاچاق 
پرندگان اطالعات كافي در مورد اين گونه ها 

دارد.
به گفته اين پرنده نگــر، قيمت هاي ميليوني 
پرندگان با بخش عرضه و فروش فرايند قاچاق 
مرتبط اســت و حاال بايد از سازمان حفاظت 
محيط زيست پرســيد كه چرا صيد و شكار 
زنده و مرده پرندگان را در استان هاي شمالي 
ازجمله مازندران و به خصــوص فريدونكنار 
همچون مناطق حفاظت شــده به طور كامل 

ممنوع نمي كند؟

باغ هاي پرندگان، مشتري پرندگان زنده 
زيستگاه هاي متنوع كشور شده اند »سبزشويي« در حيات وحش  يادداشت

لزومتأسيسگاردحفاظتازجانوراناهلی
حيوانات پيوسته در زندگي انسان ها نقش داشته اند. اين نقش به فرم هاي 
گوناگون در زندگي ملت ها نمايان است. بسياري از كشورها نقش حيوانات را 
بر پرچم خود نمودار كرده اند يا به صورت نماد ملي از آن ها استفاده مي كنند. 
حكاكي هاي ماهرانه و جاودانه تخت جمشــيد گواه اين ادعاست. چندي 
قبل تصاوير پرندگان در بشقاب هاي غذاخوري دوران هخامنشي به دستم 
رسيد. پرندگاني همچون مرغابي، لك لك ، حواصيل، قرقاول و البته پرندگان 
شكاري مانند شاهين و بحري كه جاي خود دارد! مابقي نيز داراي نقوشي 
بودند كه به نظر مي رسيد خيالي باشند، مثاًل  يك حيوان درنده با خال هاي 
مربع مستطيل؛ اين نقوش نشان از اهميت جانوران نزد ايرانيان قديم دارد.

امروز هم جانوران نزد مردم جهان داراي مقام و موقعيت خاص هستند و 
برخي از جوامع ارزش آن ها را بيش از ديگران مي دانند. مثال در انگلستان 
مردم معتقدند عالقه و حمايت از حيوانات نشانه تمدن است. نگارنده البته 

معتقد است گاه در اين امر افراط مي شود! 
در اين كشور به ظاهر حيوان دوست،  گاه فجايعي نيز نسبت به اين مخلوقات 
رخ مي دهد و رفتارهايي بروز مي كند كه حيرت آور است. مثاًل شخصي با 
نهايت قصاوت دو قالده سگ را در قفسي محبوس مي كند و به سفر مي رود. 
بيش از دو ماه مي گذرد و همســايه ها از بوي نامطبوع به پليس شكايت 
مي بردند. پليس با شكســتن درب ورودي وارد خانه مي شــود و از آنچه 
مي بيند بهت  زده مي شود. يكي از سگ ها مرده يا كشته شده و ديگري از 
جسد هم بند خود تغذيه كرده است! سگي كه زنده مانده بود، نيمي از وزن 

بدن خود را از دست داده و امكان بهبود ندارد و معدوم مي شود.
پس همانطور كه عشــق به حيوانات در انگلســتان موج مي زند، عده اي 
 هم شــديداً در حيــوان آزاري ركــورد مي شــكنند. مثاًل  شــكار روباه
 )Fox Hunting(، در اين به اصطالح ورزش، 70  سگ  شكاري را در دشت 
و بيابان به جان روبا ه مي اندازند. ديده ام كه چند ســگ يك روباه را دوره 
مي كنند و در كسري از ثانيه حيوان تكه تكه مي شود و اشراف منحط، سوار 
بر اسب هاي ميليوني،  از اين منظره لذت مي برند! البته گروه هايي نيز مخالف 
اين به اصطالح ورزش و سرگرمي هستند و عليه آن فعاليت مي كنند. مانند 
جوان هايي كه عليه گاوبازي در اسپانيا مبارزه كرده اند. اين تالش ها تاكنون 
به نتيجه نرسيده ولي تاثير خود را بر مردم گذاشته  است. اعمال خشونت بار 
عليه جانوران در انگلستان موجب پيدايش »انجمن سلطنتي جلوگيري 
از بي رحمي به حيوانات« شــده اســت. نگارنده با فعاليــت آنها و حدود 
اختيارات شان آشنا است و روزانه تلفن هاي متعدد براي مواجهه با شرايط 
اضطراري دريافت مي كنند. اغلب گزارش ها مربوط به بدرفتاري با حيوانات 
 »RSPCA« خانگي است كه توسط همسايه ها گزارش مي شود و بازرسان
با اجازه دادستاني به خانه و محل كسب و كار مردم مي روند و گزارش آن ها 
مي تواند موجب محكوميت و تنبيه مقصر شود. بي رحمي نسبت به جانوران 
نيز متأسفانه در سراسر ايران ساري و جاري است و بنابراين وجود تشكيالتي 
شبيه به آنچه در انگلستان وجود دارد، در ايران عزيز نيز كاماًل الزامي است. 
چون نه تنها چنين تشكيالتي از بي رحمي نسبت به حيوانات جلوگيري 
مي كند كه مي تواند در جهت تقويت رأفت با جانوران نيز فرهنگساري كند. 
چنين تشــكيالتي درايران حتي مي تواند زير نظر شهرداري ها، سازمان 

دامپزشكي يا سازمان حفاظت محيط زيست انجام  وظيفه كند.

هشدار زرد به 4 کالنشهر 
آلودگي هوا ادامه دارد

آلودگي هوا قصد رفتن از شهرهاي كشور را ندارد و اين وضع تا 
آلودگي
هوا

نيمه آبان تمديد خواهد شد. در پي پيش بيني 27مهر روزنامه 
همشهري در گزارش »آبان مرگبار و دودآلود« و اعالم هشدار 
جدي نسبت به افزايش آلودگي هوا در آبان ماه كه با موج سوم كرونا همزمان شد، 
پيش بيني ها نشان مي دهد آلودگي هوا كه طي روزهاي اخير در كالنشهرهاي 
كشور افزايش يافت، تا پايان هفته آينده در آسمان باقي خواهد ماند تا نفس 

كشيدن سخت و سخت تر شود.
ديروز پايگاه اطالع رساني ســازمان هواشناســي درباره افزايش آلودگي در 
4كالنشهر كشور هشدار زردرنگ صادر كرد. در اين هشدار آمد: »پايداري هوا 
و سكون نسبي جو از صبح پنجشنبه 8 آبان ماه تا اواخر وقت يكشنبه 11 آبان 
موجب افزايش غلظت آالينده ها در شــهرهاي تهران، اراك، كرج و اصفهان 

مي شود.«
هشدار زردرنگ يعني پديده اي جوي رخ خواهد داد كه ممكن است در سفرها 
و انجام كارهاي روزمره اختالل ايجاد كند. اين هشدار براي آگاهي مردم صادر 
مي شود تا بتوانند آمادگي الزم را براي مواجهه با پديده اي  جوي داشته باشند 
كه از حالت معمول كمي شدت بيشتر دارد. از سوي ديگر مسئوالن نيز در جريان 
اين هشدارها قرار مي گيرند تا اگر الزم باشد تمهيداتي بينديشند. بدين ترتيب 
با افزايش ترددهاي درون شهري در كالنشــهرها، افزايش نسبي آالينده ها تا 
حد ناسالم براي گروه هاي حساس و در مناطق پرتردد در حد ناسالم براي تمام 
گروه ها پديد مي آيد. سازمان هواشناسي توصيه كرد؛ »ترددهاي غيرضروري 

به ويژه براي كودكان، افراد مسن و بيماران قلبي و تنفسي كاهش يابد.«
از سويي نقشه هاي پيش يابي نشــان مي دهد تا نيمه آبان ماه در كشور با جو 
پايدار و آلودگي هوا مواجه هســتيم و اين مي تواند شــرايط را براي تنفس 
شهروندان شهرهاي بزرگ سخت تر از پيش كند. بدين ترتيب طي امروز و فردا 
اگرچه وزش باد در كشور دور از انتظار نيست و اين ناپايداري سبب كاهش 
اندك آالينده ها مي شــود اما از روز چهارشنبه 7 آبان شــرايط پايداري جو 
موجب آلودگي هوا در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت مي شود. به اين ترتيب 
توليد آالينده هاي هوا از منابع متفاوت ازجمله خودروها در تشديد يا كاهش 

آلودگي بسيار مؤثر است.
در كالنشهرهاي كشور كيفيت هوا وخيم گزارش مي شــود. در تهران شمار 
روزهاي آلوده، تا آن حد باال بوده كه از هر ۵روز ســال 99، يك روز در آلودگي 
كامل سپري شده و بيشــترين روزهاي آلوده سال در 3هفته اخير بوده است. 
حتي اگر به شاخص هاي كيفيت هواي ســازمان حفاظت محيط زيست هم 
توجهي نداشته باشيم، پيك آمار افزايش مرگ هاي كرونايي، آلوده بودن هوا را 
تأييد مي كنند. نتايج همه پژوهش هاي داخلي و خارجي معتبر نشان مي دهد 
كه آلودگي هوا موجب افزايش مرگ هاي كرونايي مي شود و شديد ترين پيك 
مرگ  بيماران مبتال به اين ويروس درست با افزايش آالينده ها همراه شده است. 
شرايط كرج و اصفهان نيز درست شبيه تهران است. از سويي در اراك روزهاي 
آلوده متوالي به 12رسيده و اگر بادي كه صبح امروز مي وزد، نتواند شرايط را به 
نفع كاهش آالينده ها پيش ببرد، روزهاي متوالي آلودگي هوا به عدد 20خواهد 
رسيد. اين شهر ديروز شاخص ناسالم براي همه و شرايط بحراني را تجربه كرد.

زهرارفيعي
سيدمحمدفخارخبرنگار

خبرنگار

اسماعيلکهرم
بوم شناس



جامعه10 2  سه شنبه 6 آبان 99  شماره 8070  3 0 2 3 6 1 8 

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

اولين روز اجراي دور تازه محدوديت ها 
در تهران بدون هيچ تغييري نسبت به گزارش

روزهاي گذشته سپري شد.
گزارش ميداني خبرنگار همشهري از برخي مناطق 
پايتخت، نشــان مي دهد اغلب كســب و كارها در 
گروه شــغلي 2 و 4 و نيز برخي مشــاغل در گروه 
شــغلي 3 كمترين توجهي به اعمال محدوديت ها 
و پايين كشــيدن كركره كســب خود نداشته اند. 
مشاوران امالك، آبميوه و بستني فروشي ها، مراكز 
تهيه و طبخ غذا، رستوران ها، كافه ها، ارائه كنندگان 
خدمات كامپيوتري و نيز فروشگاه هاي عرضه مواد 
غيرغذايي ازجمله كســب وكارهايي هســتند كه 
مصوبات محدود كننده ستاد ملي مقابله با كرونا به 

گوش آنها نرسيده است.

سهمي در شيوع كرونا نداريم
اسامي برخي اصناف در حالي در ليست محدوديت ها 
قرار گرفته كــه صاحبان برخي از ايــن واحدها به 
همشهري مي گويند ابالغيه اي مبني بر محدوديت و 
تعطيلي موقت نداشته اند. آنها البته ديدگاه ديگري 
هم دارند و مي گويند كسب و كارشان در خطر است 
و اصناف نبايد تاوان بي احتياطي و بي توجهي مردم 
به مقررات بهداشــتي را پرداخت كنند؛ اصنافي كه 
به دليل ركود ناشــي از كرونا و تورم افسارگسيخته، 
فروش شان به نسبت ســال گذشته با افت شديدي 
رو به رو بوده و اكنون بســياري از آنها قادر نيستند 

حتی هزينه هاي روزانه خود را تامين كنند.
يداهلل پورمحسن، مدير فروشگاه عرضه مبلمان كه 
كسب او در ليست مشاغل دسته2 محدوديت ها قرار 
دارد، طبق مصوبه هفته گذشــته ستاد ملي مقابله 
با كرونا امروز بايد مغازه را بســته نگه مي داشت اما 
چراغ ها را روشن كرده و نشسته در انتظار مشتري: 
»شــايد روزي 3 تا 5نفر براي خريــد يا حتي براي 
نگاه كردن وارد فروشــگاه مي شــوند. با اين تعداد 
مشــتري به  نظرتان ما ســهمي در ايجاد ترافيك و 

شيوع كرونا در شهر داريم؟« 
او از اينكه برخي مشــاغل مشــتري زيادي دارند 
اما مشــمول تعطيلــي و محدوديت ســاعت كار 
نيستند گاليه مي كند و مي گويد: »در هر كوچه اي 
4ســوپرماركت راه افتاده است. داخل هركدامشان 
تعداد زيادي مشــتري رفت وآمد مي كند. كســي 
ســوپري ها را تعطيل نمي كند. اما كسبي مانند ما 
كه اصال رفت وآمدي ندارد مشــمول تعطيلي شده 
است. اين انصاف نيســت. اتحاديه نتوانسته از حق 

اعضا دفاع كند.« 
چنين گاليه هايي را مي توان از صاحبان برخي ديگر 
از كسب وكارهاي مشمول تعطيلي نيز شنيد. آنطور 
كه رضا محســن زاده، صاحب يك فروشگاه عرضه 
موتورســيكلت مي گويد، در اخبــار از ممنوع بودن 
فعاليت كسبش مطلع شده، اما نمي تواند اين دستور 
را اجرا كند. او به همشــهري مي گويد: »آخر سال 
قبل وقتي گفتند بايد تعطيل كنيم، من مانند خيلي 
ديگر از همكارانم كركره فروشگاه را پايين كشيديم. 
روي كاغذ نوشتيم براي حفظ جان خود و مشتري ها 
تعطيل كرده ايم. هيچ كس از مــا حمايت نكرد و ما 
هم صدايمان درنيامد و از جيب خورديم تا مشكل 

برطرف شود.« 

او ادامه مي دهد: »آنقدر چك و ســفته دست مردم 
دارم كه ديگر حتــي براي يك روز هــم نمي توانم 
تعطيل كنم. دولــت هم بابت تعطيلي خســارتي 
نمي دهد. خدا را شكر فروشگاه مال خودم است اما 
خدا به داد كساني برسد كه ملكشان اجاره اي است و 
در اين وضع كسادي بايد اجاره هم به صاحب ملك 

بدهند.« 
 

مصوبه به ما ابالغ نشده است 
در حالي فعاليت گروه هاي شغلي مشمول تعطيلي 
يك هفته اي در پايتخــت ادامه دارد كــه مديران 
بسياري از كســب وكارها مي گويند مصوبه اخير به 
آنها ابالغ نشده است. مشــاوران امالك جزو يكي از 
پرتعداد ترين كســب وكارهاي پايتخت هستند كه 

تعدادشان به بيش از 11هزار واحد مي رسد.
مصطفي قلــي خســروي، رئيــس اتحاديه صنف 
مشاوران امالك استان تهران در پاسخ به اين سؤال 
همشهري درباره اينكه چرا مشاوران امالك در شهر 
فعالند و هيچ كدام فعاليت خود را متوقف نكرده اند، 
به همشــهري مي گويد اتاق اصناف و وزارت صمت 
تاكنون ابالغيه اي براي تعطيلي مشاوران امالك به 
اتحاديه ابالغ نكرده است: »اتحاديه مشاوران امالك 
زيرمجموعه اتاق اصناف تهران و وزارت صمت است 
و از سوي اين دو مجموعه ابالغيه اي براي تعطيلي 
به ما داده نشده اســت.« او در پاسخ به سؤال ديگر 
همشهري درباره اينكه تصميمات ستاد ملي مقابله 
با كرونا، تصميماتي فرابخشي است و همه مكلف به 
اجراي آن هستند، آيا مشاوران امالك مصوبات اين 
ستاد را اجرا مي كنند يا خير، مي گويد: »ما نمي توانيم 
چنين دســتوراتي را اجرا كنيم. كساني كه چنين 
مصوباتي را تدوين مي كنند بايد زحمت كشــيده و 
مصوبات خود را به وزارت صمــت و اتاق تهران نيز 
اعالم كنند تا دستورات آنها از مجراي اين دو بخش 

به اتحاديه ها ابالغ شود كه بتوان اجرايشان كرد.« 
خسروي با تأكيد بر اينكه از رئيس اتاق اصناف تهران 
به شكل تلفني اســتعالم گرفته است كه مشاوران 
امالك مي توانند بــه فعاليت خود مانند گذشــته 
ادامه دهند، خبر مي دهد و مي گويد: »من هم اخبار 

مصوبات ستاد كرونا را شنيدم و به اين دليل، شخصا 
از رئيس اتاق اصناف تهران پرســيدم آيا مشاوران 
امالك مي توانند مانند گذشــته به كارشــان ادامه 
دهند، گفتند مي توانيم و ما هــم در اتحاديه بر اين 
اساس ممانعتي براي ادامه كار اعمال نكرديم. ما كه 
براساس شــنيده ها و خبرهاي رسانه ها نمي توانيم 

عمل كنيم.«

عقب نشيني ستاد مقابله با كروناي تهران
ســتاد ملــي مقابلــه بــا كرونــا دســتورالعمل 
محدوديت هــاي تهران و كشــور را به ســتادهاي 
اســتاني ابالغ و از دوشــنبه 5آبان آن را الزم االجرا 
اعالم كرده بــود. اين مصوبــه محدوديت فعاليت 
مشــاغل 2، 3، 4 و نيز دوركاري كاركنان دولت را 
شامل مي شد. تعدادي از سازمان ها كاركنان شان را 
طبق همين پروتكل دوركار كرده اند اما اجراي اين 
محدوديت ها براي اصناف آسان نبوده و مشخصا در 
تهران اجراي محدوديت ها در نخســتين روز با اما 
و اگرهايي روبه رو شده اســت. نادر مرادي، رئيس 
پليس اماكن فرماندهي انتظامي تهران به همشهري 
مي گويد: »تا هفته آينــده محدوديت در گروه هاي 
شغلي يك و 2 لغو شده و تنها گروه هاي شغلي 3 و 4 
نبايد فعاليتي داشته باشند.« مراكز خريد، پاساژها، 
آبميوه فروشــي ها، مراكز عرضه مبلمان، تزئينات 
ساختماني، مشاوران امالك، عرضه كنندگان لوازم 
آرايشي و بهداشتي، مســاجد، مصلي ها، تاالرهاي 
پذيرايي و ده ها شــغل ديگر ازجمله اين مشــاغل 
هستند. آنطور كه مرادي مي گويد، اين تصميم در 
پي مذاكره اســتاندار تهران و رئيــس اتاق اصناف 
گرفته شده و پليس تابع اين تصميم است: »اصناف 

شهر تهران در گروه شغلي يك و 2 بايد پروتكل ها و 
مقررات بهداشتي را رعايت كنند و در اين باره خود 
را مسئول بدانند. ساير گروه هاي شغلي از معافيت 
يك هفته اي گروه هاي شــغلي يــك و 2 برخوردار 
نيستند و مكلف به توقف فعاليت هاي خود بر اساس 

دستور ستاد ملي كرونا هستند.« 
او تأكيد مي كند براساس دستورالعمل ابالغي از سوي 
ناجا، نيروي انتظامي با متخلفان برابر مقررات برخورد 
مي كند: »در مرتبه اول مشاهده تخلف از سوي واحد 
صنفي، فرد تذكر مي گيرد. در مرتبه دوم مشــاهده 
تخلف، واحد متخلف 300هــزار تومان جريمه، در 
مرتبه ســوم يك ميليون تومان جريمه و در مرحله 

چهارم حكم پلمب واحد صادر مي شود.«

امكان استفاده از ظرفيت سپاه و بسيج بر نظارت 
پروتكل ها 

گستردگي اصناف و وضعيت خاص تهران از نظر تنوع 
كســب وكارها و لزوم نظارت جدي بر عملكرد اين 
مراكز، سبب شده اســت مسئوالن كميته امنيتي-

انتظامي ســتاد كروناي تهران بر اســتفاده از همه 
ظرفيت هاي انتظامــي و امنيتي بــراي نظارت بر 
عملكرد اصناف براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
استفاده كنند. ســردار حســين رحيمي، فرمانده 
انتظامي پايتخــت در اين باره مي گويــد احتمال 
اســتفاده از ظرفيت سپاه و بســيج براي نظارت بر 
عملكرد بهداشــتي اصناف وجــود دارد: »در حوزه 
نظارت بر عملكرد اصناف و سرنشــينان خودروها 
تذكرها روند جدي تري بــه  خود خواهد گرفت و در 
صورت نياز از ظرفيت ساير نيروهاي امنيتي و مردمي 

در اين بخش استفاده خواهيم كرد.«

 اجراي محدوديت هاي كرونايي در پايتخت، نخستين روز، با اما و اگرهايي مواجه شد

عقب نشيني از محدوديت ها  در دقيقه90
رئيس پليس اماكن تهران د رگفت  و گو با همشهري: به تعدادي از اصناف يك هفته مهلت داده شده است

يادداشت

آسيب هاي تحصيل در مدارس خاص

يكي از دغدغه هايي كه در اين سال ها 
ذهن بسياري از خانواده ها را درگير خود 

كرده مدرسه محل تحصيل فرزندانشان است. بسياري از والدين 
با نگراني بسيار از آينده فرزندانشان به دنبال بهترين مدارس شهر 
هستند تا با هر ترفندي كه شده در آنجا ثبت نام و از ديد خودشان 
آينده او را تضمين كنند. مســئله اي كه بســياري از والدين در 
چنين شــرايطي به آن توجهي ندارند اين است كه هر مدرسه اي 
آسيب هاي خود را دارد و تحصيل در مدارس خاص و به اصطالح 

خوب هم نمي تواند بدون آسيب باشد.
رقابت هاي بيجا يكي از آسيب هايي است كه در اين مدارس بسيار 
به چشــم مي خورد. زماني كــه دانش آموزان در يــك جو رقابتي 
ناسالم قرار مي گيرند نه تنها پيشــرفتي در عملكرد تحصيلي آنان 
صورت نمي گيرد بلكه چنين فضايي موجب مي شــود دانش آموز 
فشار رواني بســياري را تحمل كند و انرژي بسياري را صرف   كند 
تا از هم كالســي هايش عقب نماند. گاهي اين تالش ها در مســير 
اســتعداد و توانمندي هاي دانش آموز نيست و نتيجه اي جز اتالف 
عمر و افسردگي براي او نخواهد داشــت. فضاي سنگين و رقابتي 
برخي مدارس اجازه فعاليت هاي آزاد و موردعالقه را به دانش آموزان 
نمي دهد و بسياري از عاليق و اســتعدادهادر اين مدارس ناديده 
گرفته و حتي غيرارزشمند تلقي مي شود. بي توجهي به استعدادهاي 
واقعي دانش آموزان نيز ازجمله آســيب هاي تحصيل در مدارس 
خاص است. ازآنجا كه تمام تمركز اين مدارس بر كسب نمرات عالي و 
رتبه هاي خوب در دروسی مانند علوم تجربي و رياضي است بسياري 
از استعدادهاي دانش آموزان در اين محيط ها ناديده گرفته شده و 
اجازه بروز و ظهور پيدا نمي كند. هر دانش آموزي بااســتعداد است 
اما نگاه اين مدارس نگاهي تك بعدي در جهت برخي رشــته ها و 
استعدادهاست و به ساير استعدادها اهميتي داده نمي شود. زماني 
كه اســتعداد دانش آموز به خوبي كشف نمي شــود و او در جريان 
رقابت هاي بيجا با ديگران قرار مي گيرد، نمي توان انتظار آينده اي 
درخشان براي او داشت. براساس تئوري انتخاب هر انساني پنج نياز 
اساسي دارد: بقا، عشق، تفريح، قدرت و آزادي. ازآنجايي كه تمركز 
مدارس خاص بر كسب نمره و قبولي در آزمون هاي مختلف است 
فشار زيادي به دانش آموزان براي كسب نمرات عالي وجود دارد و 
گاهي به اين نيازها بي توجهي مي شود. زماني كه دانش آموز تمام 
زمان و انرژي خود را براي كســب نمرات عالي مي گذارد نيازهايي 

مانند بقا و تفريح مغفول مي مانند. بي توجهي به 
مسائلي مانند سالمتي، خواب، تغذيه و تفريح 

نه تنها موجب پيشرفت درسي دانش آموزي نمي شود بلكه مي تواند 
آسيب هاي جسمي و روحي جبران ناپذيري را به او وارد كند. 

رضاحيدري
روانشناس و مشاور تحصيلي

در صورت تخطي از دســتورالعمل 
ستاد ملي كرونا، مرتبه اول مشاهده 
تخلف از ســوي واحد صنفي، فرد 
تذكــر مي گيــرد. در مرتبــه دوم 
مشــاهده تخلف، واحــد متخلف 
300هزار تومــان جريمه، در مرتبه 
ســوم يك ميليون تومان جريمه و 
در مرحله چهارم حكم پلمب واحد 

صادر مي شود
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 پس از ماه ها كش و قوس 
 ارز 

درباره طرح »تامين ارز با ديجيتال
استفاده از جهش توليد 
صنعت استخراج رمزارز« و مصوبات و 
اصالحيه هاي مختلــف، در نهايت اين 
طرح روز گذشته از سوي هيأت رئيسه 
مجلس اعالم وصول شد. اين اقدام پس 
از آن صورت مي گيرد كه، هيأت وزيران 
در جلسه ۱3 مهر به پيشنهاد مشترك 
وزارت نيرو و بانك مركزي، تصويب نامه 
موضــوع تعييــن تكليــف تجهيزات 
اســتخراج رمز ارز موجود در كشور را 
اصالح كرد. براساس اين اصالحيه، رمز 
ارزهاي اســتخراج شــده براســاس 
مجوزهاي صادره اين تصويب نامه صرفاً 
براي تأمين ارز واردات كشور و براساس 
مقرراتــي كه بانــك مركــزي تعيين 

مي كند، قابل مبادله خواهند بود.
با اين حال، بخــش خصوصي و به طور 
خاص ســازمان نظام صنفي رايانه اي 
با اينكه اين طــرح را گامي مثبت در به 
رســميت شــناختن حوزه رمزارزها و 

فعاليت ماينرها مي دانــد، اما بعضي از 
كم و كاستي هاي اين طرح، مورد توجه 

فعاالن اين حوزه قرار گرفته است.

تامين منافع دولت
درحالي كه رمزارزها از ظرفيت بااليي در 
پيشبرد فعاليت هاي اقتصادي و تجاري 
برخوردارند، امــا در اصالحيه اين طرح 
آمده است كه رمز ارزهاي استخراج شده 
براساس مجوزهاي صادره اين تصويب 
نامه صرفاً براي تامين ارز واردات كشور 
و براســاس مقرراتي كه بانك مركزي 
تعيين مي كند، قابل مبادله خواهند بود.
علي بابك نيا، دبير كميسيون رمزارز و 
بالكچين سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشور در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
كامال مشهود اســت كه بانك مركزي 
صرفا تمايل داشــته از مزاياي صنعت 
اســتخراج و بهره مندي از درآمد هاي 
ارزي ايــن صنعــت بهره مند شــود و 
همچنان ممنوعيت تبادل رمزارزها به 

قوت خود باقي است.
 او همچنين به مسئله مزيت اقتصادي 
اين حوزه اشاره مي كند و ادامه مي دهد: 
فعاالن اين صنعت به دفعات از مشكالت 

تعرفه هاي غيراصولي و تبعيض آميز اين 
صنعت گاليه مند بوده اند. او به طرحي 
اشاره مي كند كه متخصصان و فعاالن 
اين حوزه براي رفع موانع و حتي كمك 
به زيرســاخت هاي توليد برق آماده و 
ارائــه كردند، اما طرح مذكــور باوجود 
پيگيري ها مورد توجه قرار نگرفته و به 

نتيجه نرسيده است.

 تعرفه باالي برق و گاز
 آنطور كه به نظر مي رســد مهم ترين 
دغدغه فعاالن حوزه رمزارزها موضوع 
تامين انرژي و تعرفه حامل هاي انرژي 
اســت. بابك نيا در اين مورد مي گويد: 
آيا مي توان از صنعتي كه امكان شروع 
فعاليت نــدارد و هنوز درگيــر ابالغ 
آيين نامه ســتاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، مصوبه تعيين تكليف تجهيزات 
اســتخراج رمزارز موجود در كشور و 
اصالح نرخ حامل هاي انرژي اســت، 
توقع درآمدزايــي و تزريق درآمدهاي 
مربوطــه به شــبكه بانكي كشــور را 

داشت؟
جالــب آنكه چنــدي پيــش يكي از 
مســئوالن دولتي درباره تامين انرژي 

ديروز باالخره بعد از اصالحيه هاي مختلف، طرح مربوط به رمزارزها از سوي هيأت 
رئيسه مجلس اعالم وصول شد

اما و اگرهاي تامين ارز واردات با رمزارز

جهان استارتاپي

موتورسيكلت تمام برقي براي كار در مزرعه

اســتارتاپ تازه كار Volcon كه دفتر مركــزي آن در تگزاس قرار دارد، 
نخستين موتورسيكلت برقي خود را معرفي كرده است كه ويژگي هاي 
 »Volcon Grunt« ،خاصــي دارد. به گزارش وب ســايت نيو اطلــس
يك موتورســيكلت آفرود با چرخ هاي پهن اســت كه برد باتري  آن به 
۱6۱كيلومتر مي رسد. استارتاپ ســازنده گفته است كه به زودي يك 
جفت چرخ ديگر در كنار چرخ هاي اين موتورسيكلت برقي قرار مي دهد 
تا از آن يك وسيله نقليه سرگرم كننده نيز بسازد. Grunt به نظر خيلي 
ســاده مي آيد. يك موتور ميان رده كه حداكثر 50اسب بخار نيرو توليد 
مي كند تا اين موتورسيكلت حداكثر ســرعتي درحدود 96كيلومتر در 
ساعت داشته باشد. اين وســيله نقليه براي حركت در جاده هاي خاكي 
بسيار مناسب است. اين موتورسيكلت برقي داراي چراغ جلو، چراغ ترمز، 
زين و مجموعه اي از سيســتم تعليق كاماًل يكنواخت است. الستيك ها 
بسيار بزرگ و ضخيم هستند و به وضوح به نرم تر شدن وسيله نقليه كمك 
مي كنند. Volcon مي گويد كه با يك شــارژ كامل، اين موتورسيكلت، 
۱00مايل )حدود ۱6۱كيلومتر( كار مي كند و اگر بخواهيد آن را روشن 
نگه داريد، باتري اش قابل تعويض است. موتورسيكلت Grunt به اندازه 
كافي ضد آب اســت كه مي تواند به طور كامل در يك رودخانه غوطه ور 
شود. بيشتر از آنكه يك وسيله نقليه سرگرم كننده باشد، از آن مي شود 
به عنوان يك دوچرخه كشاورزي ياد كرد. به همين دليل احتماالً مي شود 
اينگونه برداشت كرد كه اين وســيله نقليه براي كار بسيار ايده آل باشد. 
قيمت گذاري »Volcon Grunt« از 5995دالر شروع مي شود و تحويل 
آن نيز در سال202۱آغاز خواهد شد. مشخص نيست آپشن هاي باالتر 
براي افزايش اين رقم چه گزينه هايي هستند. اين مطمئنا بسيار گران تر 
از يك موتورسيكلت 200سي سي تك سيلندر مزرعه اي است، اما از طرف 
ديگر، احتماال بيشــتر كارهاي روزانه يك مزرعه را با يك بار شارژ كامل 
پوشش مي دهد و هرگز به سوخت فسيلي نياز ندارد؛ ضمن اينكه داستان 
تعمير و نگهداري را نيز تاحدود بسيار زيادي مرتفع مي كند و بنابراين شايد 
بشود از آن يك عمر استفاده كرد. برنامه بعدي اين استارتاپ درخصوص 
توليد وسايل نقليه برقي، ساخت نمونه اسپرت »Volcon Grunt« است. 
با اين حال، قرار نيست اين موتورسيكلت كارايي خود را از دست بدهد و 
در نمونه مدنظر، اين وسيله نقليه همچنان يك موتورسيكلت كشاورزي 
باقي خواهد ماند. اين مدل با 450اسب بخار توليد قدرت، حداكثر سرعتي 

بالغ بر ۱29كيلومتر در ساعت خواهد داشت.

هنگامي كــه در ســال20۱7از »تيم كوك« و 
»سوندار پيچاي«، از مديران اجرايي شركت هاي 
اپل و گوگل، در حال صرف شام در كنار يكديگر 
در يك رســتوران مجلل ويتنامي عكس گرفته 
شد، اين تصوير، اخبار و شايعات ديوانه كننده اي 
در مورد روابط 2 شركت قدرتمند به دنبال داشت. 
نيويورك تايمز در گزارشي مي گويد: اين روابط 
نزديك كه باعث شــده بود اين دو شركت عمال 
كنترل ترافيك اينترنت جهان را بر عهده داشته 
باشند، اكنون در معرض خطر قرار گرفته است. 
چندي پيش، وزارت دادگستري آمريكا، شكايتي 
مهم عليه گوگل كــه از آن به عنوان بزرگ ترين 
پرونده ضد  انحصاري دولت اياالت متحده طي 
2 دهه گذشته ياد مي شود، تشكيل داد. بررسي 
دقيق اين پيمان كه براي نخستين بار، ۱5سال 
پيش منعقد شد و به ندرت توســط هر يك از 
شــركت ها مورد بحث قرار گرفت، رابطه ويژه 
بين 2 شــركت ارزشمند »ســيليكون ولي« را 
نشان مي دهد. اپل و آلفابت، شركت مادر گوگل 
با ارزشــي بالغ بر 3تريليون دالر، در بسياري از 
حوزه ها مانند تلفن هاي هوشــمند، نقشه هاي 
ديجيتال و لپ تاپ ها با يكديگر رقابت مي كنند. 
اما آنها به خوبي مي دانند كه چگونه متناســب 
با عالقه شان با يكديگر مدارا كنند. طبق گفته 
وزارت دادگســتري، تقريباً نيمــي از ترافيك 
جست وجوي گوگل اكنون از طريق دستگاه هاي 
اپل تامين مي شــود و احتمال از دســت دادن 
معامله با اپل به عنوان سناريوي »وضعيت قرمز« 
در داخل شركت توصيف شده است. هنگامي كه 
كاربران آيفون در گوگل جست وجو مي كنند، 
تبليغات جســت وجوي كســب و كار گوگل را 
مشــاهده مي كنند. آنها همچنين مي توانند به 
ســاير محصوالت گوگل مانند يوتيوب نيز راه 
پيدا كنند. يك مدير ســابق گوگل كه خواست 
نامش فاش نشــود، گفت كه احتمال از دست 
دادن بازديد اپل براي شــركت »وحشتناك« 
خواهد بود. وزارت دادگســتري كه خواســتار 
صدور دستور قضايي براي جلوگيري از معامالت 
اين چنيني گوگل اســت، استدالل مي كند كه 
توافقنامه با اپل به طــور ناعادالنه كمك كرده 
اســت، گوگل كه 92درصد از جست وجوهاي 
اينترنتي جهان را در اختيار دارد، به مركز زندگي 
آنالين مصرف كنندگان تبديل شــود. مشاغل 

آنالين ماننــد Yelp و Expedia و همچنين 
شركت هاي مختلف از فروشگاه هاي نودل گرفته 
تا سازمان هاي خبري، غالبا از اين موضوع شكايت 
دارند كه سلطه جست وجوي گوگل، اين امكان را 
براي شارژ هزينه تبليغات در هنگام جست وجوي 
نام افراد و همچنين سوق دادن مصرف كنندگان 
به سمت محصوالت فراهم مي كند. مايكروسافت 
كه 2دهه پيــش، نبرد ضد  انحصــاري خود را 
داشــت، به رگوالتورهاي انگليس گفته بود كه 
اگر گزينــه پيش فرض، آيفون و آي پد باشــد، 
براي هر جســت وجو در موتور جســت وجوي 
بينگ، درآمد تبليغاتي بيشتري كسب مي كند. 
هم اكنون اپل ســاالنه بين 8تا ۱2ميليارد دالر 
بابت قرار دادن موتور جست وجوي گوگل روي 
محصوالتش از اين شركت دريافت مي كند. اين 
به احتمال زياد، بزرگ ترين ميــزان پرداختي 
است كه گوگل به كسي داشته است. اين رقم، 
۱4تا 2۱درصد از سود ســاالنه اپل را تشكيل 
مي دهد! بنابراين، كار ســختي است كه اپل در 
مقابل چنين درآمدي خود را مشتاق نشان ندهد. 
جدايي اجباري مي تواند به معناي از دست دادن 
پول آسان براي اپل باشــد، اما اين تهديد قابل 
توجهي براي گوگل است كه هيچ راه آشكاري 
براي جايگزيني ترافيك از دســت رفته ندارد. 
همچنين مي تواند اپل را به ســمت دستيابي يا 
ايجاد موتور جســت وجوي خود سوق دهد. به 
گفته يكي از مديران سابق گوگل، مردم بر اين 
باورند كه اپل يكي از معدود شركتهاي در جهان 
است كه مي تواند، جايگزين قدرتمندي را ارائه 
دهد. گوگل همچنين نگران است كه بدون اين 
توافق، اپل دسترسي كاربران آيفون را به موتور 

جست وجوي گوگل دشوارتر كند. 

پايان احتمالي سلطه اپل و گوگل بر ترافيك اينترنت  اين حوزه گفته بود كه » شهرك هايي 
پيش بيني مي شــود كه در آن افراد با 
اســتفاده از گاز نيروگاه هايــي ايجاد 
مي كنند و با اســتفاده از آنها خودشان 
ارز توليد مي كنند. اما نرخ گاز براي اين 

افراد يارانه اي نخواهد بود«.
ظاهرا تعرفه برق متقاضيان اســتخراج 
رمــزارز براســاس اين متن بــا قيمت 
متوسط برق صادراتي محاسبه خواهد 
شد و مصرف برق در زمان هاي اوج براي 
اين منظور ممنوع اســت. اين در حالي 
اســت كه حدود 8 ماه از ســال با مازاد 

توليد برق روبه رو هستيم.
دبير كميســيون رمــزارز و بالكچين 
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور به 
نقش وزارت نيرو در اين حوزه اشــاره 
مي كنــد و مي گويد: به نظر مي رســد 
كه وزارت نيرو تــالش مي كند خود را 
به عنــوان متولي اين صنعــت معرفي 
كند، درحالي كه در مصوبه رســميت 
رمزارز و استخراج، هيأت دولت وزارت 
صمت را به عنوان متولي رســمي اين 
صنعت مشخص كرده اســت. بابك نيا 
ادامه مي دهد: صــرف تأكيد بر نياز اين 
صنعت به انرژي برق، نمي توان متولي 
بودن وزارت صمــت را نفي كرد. از نظر 
ما جاي خالي اين وزارتخانه كليدي در 
تصميم سازي هاي حوزه رمزارز به شدت 

نمايان است.

رفع موانع توليد
 فعاالن حوزه ارزهاي ديجيتال هر چند 
تغيير رويكرد بانك مركزي نســبت به 
فناوري هاي نويــن و تبديل به اصطالح 
تهديد ها بــه فرصت هــا را قابل تقدير 
مي دانند امــا مي گويند اجــراي اين 
دستورالعمل منوط به اصالح تعرفه هاي 
انرژي بــراي رفع موانــع جهش توليد 

است.
 به گفته آنها درصورت عدم اصالح نرخ 
حامل هاي انرژي، اين مصوبه مي تواند 
تير خالصي بر پيكره نيمه جان صنعت 

استخراج رمز ارزها در كشور باشد.
 در ايــن ميــان بحث مشــكل تامين 
تجهيزات و مقررات مربوط به آن يكي از 
مواردي است كه حتما بايد مورد توجه 

دولت و مجلس قرار بگيرد.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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ـ ۱9 ادامه  تحقيقات و آزمايش هاي جهاني براي ساخت واكسن بيماري كوويد
دارد، اما بسياري از كشورها نگران دسترســي پيدا نکردن به اين نوشداروي 
احتمالي با ملي گرايي و منفعت طلبي كشــورهاي توليد كننده هســتند

توليــد  وضعيــت  آخريــن  از  همشــهري  گــزارش 
واكســني كــه ممکــن اســت جهــان را نجــات بدهــد

واكسن كرونا اميد مردم جهان براي نجات از بحراني 
اســت كه در چندين ماه اخير گريبان دنيا را گرفته 
است. از نخستين ماه هاي شيوع اين ويروس كشنده، 
تيم هاي بزرگ تحقيقاتي آماده يك ماراتن تمام عيار 
براي ساخت واكسن عليه بيماري كوويد-۱9شدند. 
فرايند ســاخت يك واكســن كه تا پيش از اين بين 
۱2تا ۱5سال طول مي كشيد، براي نجات دنيا از شر 
ويروسي كه عالوه بر ضررهاي جاني، اقتصاد و اجتماع 
را به شدت فلج كرده است، بايد در سريع ترين زمان 

ممکن به پايان برسد.
برخي شركت هاي ســازنده واكسن در تالش بودند 
كه نام خود را به عنوان نخستين توليد كننده واكسن 
كرونا در دنيا بر سر زبان ها بيندازند. به اين ترتيب بود 
كه روسيه واكسني به نام اسپوتنيك5 را توليد و به 
ثبت رسمي رســاند. هرچند شيوه ثبت اين واكسن 
به دليل آنکه پيــش از پايان فاز ســوم آزمايش كه 
درواقع مهم ترين فاز آزمايش باليني است، بسيار مورد 
انتقاد قرار گرفت، اما روس ها اعالم كردند به ســبب 
نتايج مثبت اثربخشــي و ايمني، به زودي مردم اين 
كشور را تحت واكسيناسيون قرار مي دهند. انگليس، 
آمريکا، چين، هند و حتي ايران نيز در حال ســپري 
كردن مراحل آزمايشي براي دستيابي هرچه سريع تر 

به واكسني عليه ويروس كرونا هستند.
6واكســن براي اســتفاده محدود تأييد شده اند كه 
2واكسن روسي و چيني در اين دسته قرار مي گيرند، 
اما هنوز هيچ واكســني براي استفاده تمام عيار و در 

مقياس تجاري و گسترده تأييديه نگرفته است.

خبرهاي خوب از آكسفورد 
دانشــگاه آكســفورد به تازگي اعالم كرد واكســن 
كوويد-۱9 كه توســط آنها در حال توسعه است، در 
افراد مسن و جوانان پاسخ ايمني ايجاد مي كند و حتي 
عوارض جانبي در افراد مسن كمتر ديده شده است. 
فايننشال تايمز گزارش داد كه اين واكسن كه توسط 
 AstraZeneca آكسفورد و شركت دارويي انگليسي

در حال سپري كردن فاز سوم آزمايش باليني است، 
باعث ايجاد آنتي بادي هاي محافظ و سلول هاي T در 
گروه بزرگساالن سالم بين ۱8تا 55سال و پاسخ هاي 
 AstraZeneca ايمني قوي شده است. سخنگوي
در اين باره بــه رويترز، گفت: پاســخ ايمني در افراد 
مســن و جوان بســيار دلگرم كننده است. شركت 
AstraZeneca كه در حال توليد اين واكســن با 
محققان دانشگاه آكسفورد است به عنوان يك پيشرو 
در توليد واكسن براي محافظت در برابر كوويد-۱9 
شــناخته مي شــود. البته نبايد فراموش كنيم كه 
آژانس بهداشــتي برزيل چندي پيش، از مرگ يکي 
از داوطلبان آزمايش اين واكســن خبر داده بود، اما 
مقامات اعالم كردند كه هيچ دليلــي براي متوقف 
كردن آزمايش وجود ندارد؛ چراكه هيچ نشانه اي از 

ارتباط مرگ اين فرد با واكسن وجود ندارد.

چين و اعالم قيمت 
پاندمي كرونا از شــهر ووهان چين شــروع شد، اما 
احتمــاال چيني ها بــه زودي از فروش واكســن به 
كشورهاي مختلف پول خوبي به جيب خواهند زد. 
هم اكنون، واكســن كروناواك كه به وسيله شركت 
چيني ساينوواك توليد شده، مراحل آزمايشي خود 

را در سائو پائولو پشت سر مي گذارد.
اين شــركت چيني در تركيه و اندونزي هم در حال 
آزمايش واكسن خود اســت. وزارت بهداشت برزيل 
اعالم كرده بــود ۴6 ميليون دوز از اين واكســن را 
خريداري مي كند، اما يك روز بعد رئيس جمهوري 
برزيل اين تصميم را لغو كرد. شركت چيني سينوفارم 
اعالم كرده كه تا پايان ســال جاري ميالدي واكسن 
كوويدـ۱9 قابل استفاده خواهد بود. اين شركت اعالم 
كرده اين واكســن قيمتي حدود ۱۴0 دالر خواهد 

داشت و در 2دوز با فاصله 28 روز تزريق مي شود.

تالش مدرنا براي دسترسي عمومي به واكسن
شركت بيوتکنولوژي مدرناي آمريکا نيز اواخر هفته 

گذشته اعالم كرد: از ميان 30هزار داوطلب فاز سوم 
آزمايش باليني، 25هــزار نفر پــس از دريافت دوز 
اول واكســن، دوز دوم را دريافت كرده اند. مدرنا ادعا 
مي كند كه در حال توليد واكســن براي همه مردم، 
ازجمله جوامعي است كه در طول تاريخ در تحقيقات 
باليني كمتر از آنها يادشده و در شرايط فعلي نيز بسيار 
تحت تأثير كوويد-۱9قرار دارند. مدرنا يکي از معدود 
شركت هايي است كه به سرعت پس از تعيين توالي 
ژنتيك ويروس كرونا، يك آزمايش باليني گسترده را 
آغاز كرده است. اين شركت آمريکايي اميدوار است كه 
تا پايان ماه نوامبر نتايج كافي براي توليد انبوه واكسن 
را داشته باشد و سپس درخواست مجوز اضطراري را 

به سازمان غذا و داروي آمريکا ارائه دهد.

واكسيناسيون گسترده در روسيه 
مدير مركز تحقيقات ملي روسيه مي گويد: وضعيت 
شيوع كرونا در اين كشــور با كمك واكسيناسيون 
گسترده قابل كنترل است و توليد 6-5 ميليون دوز 
واكسن در  ماه دسامبر )آذر( امکان واكسيناسيون 
70 درصد شهروندان را فراهم مي كند. »الکساندر 
گونتســبورگ« مديــر مركــز تحقيقــات ملي 
اپيدميولوژي و ميکروبيولوژي روســيه »گاماليا« 
كه نخستين واكســن عليه ويروس كرونا با عنوان 
»اسپوتنيك-5« را توليد و ثبت كرد، تأكيد مي كند: 
اميدواريم كــه طي ۱0تا ۱2 ماه آينــده بتوانيم در 
كشور اين عفونت را از طريق واكسيناسيون گسترده 

مهار كنيم. 
»والديمير اوبرموك« رئيس آزمايشگاه فناوري هاي 
سلولي و داروهاي دي.ان. اي و رئيس مركز بيوشيمي 
دانشــگاه فدرال كريمه روســيه نيز اعــالم كرد: 
دانشمندان روس دومين واكسن كرونا را ساخته و 
ثبت كرده اند. از مزاياي واكسن دوم كرونا در روسيه 
به نام »اپي واك كرونا« اين اســت كه سريع بدن را 
در برابر ويروس كرونا مصون كرده و به جاي تزريق 

مي توان آن را استنشاق كرد.

  آزمايش انساني واكسن كروناي ايراني از اواسط 
آبان

ايران از قافله ســازندگان واكسن كرونا عقب نمانده 
است. سعيد نمکي، وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي ايران در اين باره به خبرنگاران گفت: واكسن 
ايراني كرونا مراحل آزمايــش حيواني را طي كرده 
و از اواسط آبان امســال وارد مرحله آزمايش انساني 

مي شود.
 نمکي با اشاره به آزمايش انساني اين واكسن گفت: 
مراحل تست واكسن كرونا با ۴ يا 5 گروه در كشور در 
حال پيگيري است. هم اكنون 3 گروه از 5 گروه مورد 
آزمايش براساس استانداردهاي اعالم شده جهاني در 
حال انجام اقدامات الزم هستند و تاكنون پيشرفت 
خوبي داشــته اند. اگر ويروس كرونا دچار تغييرات 
بنيادين نشــود و تغيير رفتار ندهــد، اميدواريم در 
روزهاي آينده بتوانيم با آزمايش واكســن وارد فاز 

جديدي از مراحل درماني كرونا شويم.

نگراني از ملي گرايي در واكسيناسيون 
در بحبوحه ادامه تحقيقات، رئيس سازمان بهداشت 

جهاني خواستار همبستگي جهاني در ارائه واكسن 
ويروس كرونا در آينده شده اســت. تدروس آدانوم 
غبرايســوس در ســخنراني ويدئويي در افتتاحيه 
اجالس جهاني بهداشت 3روزه در برلين گفت كه تنها 
راه بيرون آمدن از بحران بيماري همه گير كوويد-۱9 
همبســتگي جهاني و اطمينان از دسترسي عادالنه 
كشورهاي فقير به واكسن اســت: طبيعي است كه 
كشورها ابتدا مي خواهند از شهروندان خود محافظت 
كنند، اما هرزمان واكسن مؤثري توليد شد، بايد از آن 
نيز به طور مؤثر استفاده كنيم. بهترين راه براي اين كار 
واكسيناسيون برخي از افراد در همه كشورها به جاي 
همه مردم در برخي كشورهاســت. بگذاريد صريح 
بگويم ملي گرايي واكســن اين همه گيري را نه تنها 
كوتاه نمي كند، بلکه به طوالني تر شدن آن مي انجامد.

اتحاديه اروپا، اياالت متحده، انگليس، ژاپن و بسياري 
ديگر از كشورها پيش از اين سفارش هاي زيادي به 
شركت هاي درگير در ســاخت اميدواركننده ترين 
واكسن ها داده اند و اين نگراني ها براي كوتاه ماندن 
دست كشورهايي با درآمد كمتر از واكسن را افزايش 

مي دهد.

افزايش درآمد جهاني با واكسن كرونا
»كريستالينا جورجيوا« رئيس صندوق بين المللي 
پول معتقد است همکاري قدرتمند بين المللي براي 
ساخت واكســن كرونا مي تواند ريکاوري اقتصادي 
جهان را سرعت بخشــيده و 9 تريليون دالر تا سال 

2025به درآمد جهان اضافه كند.
او مي گويد: اگر بتوانيم پيشــرفت ســريعي داشته 
باشيم مي توانيم به ريکاوري اقتصادي جهان سرعت 
ببخشيم كه اين مي تواند باعث كاهش فاصله درآمد 
كشورهاي فقير و كشورهاي ثروتمند شود. جورجيوا 
می افزايد: ســاخت و توزيع واكســن كرونا كه براي 
همگان قابل تهيــه و مقرون به صرفه باشــد، كليد 
جلوگيري از ماندگاري طوالنــي زخم هاي كرونا بر 

پيکر اقتصاد جهان است.

 واكسن كرونا 
 خيلي دور، خيلي نزديك
زهرا خلجي
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متأسفانه آمار دانش آموزاني كه به خاطر فشارهاي 
درسي زياد در وضعيت روحي و جسمي نامناسبي 
به سرمي برند، باالست و اين مي تواند زنگ خطري 
براي خانواده ها باشد تا بيشتر به سالمت جسمي و 

روحي فرزندانشان اهميت دهند. 
ناكامي، يکي از نتايج قطعــي تحصيل در مدارس 
خاص براي بسياري از دانش آموزان است. بسياري 
از خانواده هــا بــه اميــد موفقيت فرزندشــان در 
تحصيل به هر طريقــي او را در مــدارس خاص و 
برتر ثبت نام مي كننــد.  ازآنجايي كه دانش آموزان 
از لحاظ شخصيت، اســتعداد، هوش و... با يکديگر 
تفاوت دارند و هر دانش آموزي نمي تواند در مدرسه 
عملکرد خيلي خوبي داشته باشد ناكامي نصيب اين 

دانش آموزان مي شود. 
 اگر دانش آموز در يك فضاي آرام و به دور از رقابت 
كه در مدارس خــاص خبري از آن نيســت درس 
بخواند بهتر مي تواند اســتعدادهاي خود را نمايان 
و شکوفا كند. زماني كه دانش آموز در جوی رقابتي 
ناكامي را تجربه مي كنــد اين مي تواند در آينده نيز 
نگاه او را نسبت به خودش و توانمندي هايش منفي 
كند. براي رهايــي از دام اين آســيب ها خانواده ها 
بايد بيشتر به عاليق و اســتعدادهاي فرزندانشان 

توجه كنند.
 آنها را وارد فضاهاي سنگين رقابتي كه در بسياري 
از موارد ناكامي در پی  دارد، نکنند. سالمت جسمي 
و روحي دانش آمــوز بايــد اولويــت اول خانواده 
باشــد.  زماني كه از يك دانش آموز انتظاراتي بيش 
از توانايي هايــش داريم نه تنها پيشــرفتي صورت 
نمي گيرد، بلکه ممکن است دانش آموز را به سمت 
راه هاي ناســالم براي برآورده كردن اين انتظارات 

بکشاند. 
نتايج كنکور سراسري نيز نشــان مي دهد برخي از 
اين دانش آموزان باوجود تحصيل در مدارس خاص 
و كالس هاي تقويتي و كنکور نتايج قابل قبولي كسب 

نمي كنند.  
اين براي خودشان و خانواده هايشان يك ناكامي و 
شکست قلمداد مي شود. شکستي كه مي تواند آنان 
را نسبت به خودشان و آينده اي كه دارند بدبين كند. 
بدبينی   به آينده، قدرت فکر و تالش را از دانش آموز 
مي گيرد و او را به فردي افسرده و گوشه نشين تبديل 

مي كند.

 آسيب هاي تحصيل 
در مدارس خاص

ادامه از صفحه 10

پاندمي كرونا از شــهر ووهان چين 
شــروع شــد، اما احتماال چيني ها 
به زودي از فروش واكسن به كشورهاي 
مختلف پول خوبي به جيب خواهند 
زد. هم اكنون، واكسن كروناواك كه 
به وسيله شــركت چيني ساينوواك 
توليد شده، مراحل آزمايشي خود را در 

سائو پائولو پشت سر مي گذارد



یادداشت یک
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 وضعیت جنگی 
در بازار قطعات خودرو

بود و نبود لوازم یدكی چه تأثیری بر بازار و قیمت های خودرو دارد؟ 

   كمبود لوازم یدكی و قطعات خودرو، ناشی از 
سیاست های كالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است. به این معنا كه تامین قطعات یدكی خودرو 
از اساس جزو برنامه ها و سیاست های این وزارتخانه نیست. همه تمركز 
بر تولید خود خودرو معطوف شده است و اینكه خودروهای تولیدشده، 
در آینده با چه مشكالتی مواجه می شــوند، مورد توجه نیست. در واقع 
هدف، توجه به كمیت و افزایــش آمار تولید خودروســت و نه افزایش 
كیفیت ناوگان حمل ونقل. در نتیجه همین نگاه، واردات قطعات یدكی 
به كشور ممنوع شده اســت. این موضوع در كنار گرانی شدید قیمت ارز 
كه باعث شده حتی لوازم قاچاق نیز وارد نشود و همچنین موضوع شیوع 
كرونا و بسته شدن مرزها، دست به  دســت هم داده اند تا تامین قطعات 
یدكی خودروها در بازار دچار مشــكالت اساسی شود. امروز پیدا كردن 
قطعات چه برای خودروهای پرتیراژ و چه خودروهای كم تیراژ با دردسر 
مواجه است. قطعات یدكی خودروهای وارداتی تقریباً در دسترس نیست 
و قیمت قطعات اندكی كه موجود است، بسیار نجومی شده است. حتی 

ممكن است خودروها به خاطر تعمیرات خیلی ساده، بخوابند.
با توجه به بسته شــدن مرزها، قاچاق لوازم یدكی نیز امروز سخت شده 
است. پیش از این، عمده قاچاق كاال از مرزهای غربی كشور توسط ناوگان 
حمل بار و به شــكل زمینی اتفاق می افتاد. برخالف تصوری كه در مورد 
كولبرها وجود دارد، عمده قاچاق توسط خودروهایی انجام می شد كه بار 
می آوردند. البته اینها قاچاق های خرد است كه در آنها قطعات در تعداد 
محدود به شكل غیرقانونی وارد می شد. مثال یک خودرو 20لنت خودرو 
با خود می آورد كه االن با توجه به باال رفتن قیمت ارز و بسته شدن مرزها 
برایشان غیرممكن است. در واقع عمده تامین قطعات یدكی ماشین های 
وارداتی از طریق قاچاق خرد انجام می شــد كه به خاطر شــیوع ویروس 

كرونا دچار اختالل شده است.
همواره بزرگ ترین صادركننده قانونی لــوازم یدكی به ایران، چین بوده 
است. هنوز هم همین گونه است. صادرات قاچاق و غیرقانونی هم عمدتاً 
از مرزهای عراق و تركیه یا به صورت دریایی از مرز امارات انجام می شده 
است. البته مبدا اولیه بیشتر قطعات قاچاق هم كشور چین بوده است. به 
این شكل كه از چین به امارات یا بصره می رفت و بعد به شكل غیرقانونی 
وارد ایران می شد. بعد از چین، اتحادیه اروپا و كشورهای فرانسه، آلمان 
و ایتالیا بیشــترین صادرات قطعات یدكی خــودرو را دارند. همچنین 
قطعه سازان فرانسوی كه در كشورهایی مثل جمهوری چک، اسلواكی، 
لهستان و.. مســتقر بودند هم كاالهای خود را به صورت متمركز از مرز 

تركیه به ایران می فرستادند.
موضوع افزایش قیمت ارز، تأثیر دیگری هم دارد. وقتی دالر به 33هزار 
تومان می رســد، خیلی ها اصال خودروی خود را تعمیــر نمی كنند. در 
نتیجه تقاضا برای لوازم یدكی نیز پاییــن آمده و مردم ترجیح می دهند 
خودروی خود را با همان شكل خراب استفاده كنند. در دهه 60 و دوران 
جنگ تحمیلی نیــز خودروها درصورت خرابی، تعمیر نمی شــدند و به 
همان شكل استفاده می شــدند. االن هم وارد دورانی شــده ایم كه اگر 
مثال ترمز درست كار نكند یا بخاری خراب باشد، آن را تعمیر نمی كنند. 
همین حاال به خاطر گرانی بیش از حد قطعات، میزان فرسودگی ناوگان 
حمل ونقل به طور وحشتناكی زیاد شده است. مخصوصا در شهرستان ها 
تعداد ماشین هایی كه معلوم اســت، خرابند و در حال تردد هم هستند، 

روزبه روز زیادتر می شود.
بــرای تامین قطعات تولیــد داخل نیز مشــكل داریم؛ چرا كه شــبكه 
قطعه سازی  ما متاثر از بحران های اقتصادی، دچار اختالالت اساسی شده 
است و حتی در تولید قطعات OEM )قطعات اصل روی خودرو( كه در 
اولویت است، دچار مشكل هستند، چه برسد به تامین قطعات افترماركت 
)قطعاتی كه توســط تولید كننده خودرو تولید نشده است( كه برایشان 
اولویت هم ندارد. تولید كنندگان قطعات یدكی خودرو، تحت فشار وزارت 

صنعت، همه تولیدات خود را باید به خطوط تولید خودرو عرضه كنند.
 از یک سو هم این تولیدكنندگان مشــكل تامین نقدینگی دارند. ثبت 
سفارش برای مواداولیه یا كاالی نیم ساخته متناسب با تیراژ تولید خودرو 
تنظیم می شود و این وزارتخانه كاری با نیاز بازار بعد از خرید خودرو ندارد 
و چشم خود را روی این مسئله بسته است. آنها برایشان مهم نیست كه 
قطعه ساز داخلی باید قطعات زیادی را هم برای بازار مصرف خانگی تامین 
كند. تأثیر این مشكل را در واضح ترین شــكل خود روی بازار الستیک 

می بینیم. 
2سال است كه الستیک خودرو دچار معضل شدید كمبود است. قیمت 
ارز شاید 10برابر شده، اما الستیک در بازار آزاد بسیار گران تر شده است. 
علت این موضوع محدود شدن تامین مواداولیه الستیک، به سطح مورد 
نیاز كارخانه های تولید خودرو است و برای نیاز مازاد، تولیدی وجود ندارد. 
حجم خودروهایی كه با الستیک بســیار كهنه تردد می كنند، روزبه روز 
بیشتر می شود. الستیک هایی كه بعد از 4سال از دور خارج می شد، امروز 
بعد از 4سال اســتفاده، تازه به قیمت گزافی فروخته می شود. به زودی 
شاهد چالش هایی مثل تركیدن الستیک و شاید افزایش مرگ ومیرهای 
جاده ای به خاطر تعمیر نشــدن خودروها و نبود قطعات یدكی، خواهیم 

بود.
مسئله كمبود لوازم یدكی، تأثیری هم بر قیمت خودرو ندارد چون قیمت 
خودرو در واقع متاثر از عرضه و تقاضا نیســت. قیمت خودرو تحت تأثیر 
تورم اســت. در نتیجه قیمت خودرو همچنان فزاینده است. اگر مشكل 
كمبود لوازم یدكی حل هم شــود، باز هم تشدید قیمت خواهیم داشت. 
چرا كه سیاست های كالن اقتصادی دچار اشكاالت اساسی است. وقتی 
مشكالت شبكه بانكی حل نمی شود، وقتی دولت به كسری بودجه اهمیت 
نمی دهد و نهادهای مختلف در خلق نقدینگی با هم مسابقه گذاشته اند، 
مشــكالت بخش های مختلف اقتصادی هم پابرجاســت. وقتی دولت 
برای حل مشكل كســری بودجه هیچ قدمی برنمی دارد و دولت كوچک 
نمی شود، مستقیما باعث ایجاد تورم می شــود. همه عواملی كه در یک 

كشور می تواند باعث گرانی شود، در ایران به شدت وجود دارد.

16 همین صفحه

  كسبه محل با تعطیلي كار 50قطعه ساز و 
آغاز تحريم هاي صنعت خودرو از مردادماه، 

ديگر امیدي به بهبود شرايط ندارند

  فعــاالن عمده صنف لــوازم يدكي 
مي گويند بحران اصلــي زماني خود 
را نشــان مي دهد كه ذخیره قطعات 
پرمصرف در بازار تمام شود و بخواهند با 

ارز جديد به بازار تزريق شوند

 بازار قطعات یدكی  مرغوب
كساد است

تسلط قاچاقچیان بر بازار لوازم یدكي
آمار و ارقام و جزئیات درباره حجم واردات و تولیدات لوازم یدكي خودرو به ایران گفت و گو با آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو

میزان واردات رسمي قطعات خودرو یک میلیارد  دالر و تولید قطعات داخلي كمتر از 600میلیون 
دالر است، اما نیاز كشور حدود 8میلیارد دالر برآورد مي شود

هرچه خودرو بیشتر دوانده شــود نیاز آن به قطعات یدكی بیشتر می شود و هرچه اتكای افراد بر خودرو برای 
گذران زندگی باالتر باشد از توان مالی آنها برای خریداری قطعات مرغوب كاسته می شود و به این ترتیب، به 
گفته آرش محبی نژاد بازار قطعات نامرغوب، بی كیفیت و قاچاق سكه می شود. دبیر انجمن قطعه سازان خودرو 
در گفت و گو با همشهری وضعیت بازار قطعات یدكی، تأثیر نوسان نرخ دالر بر این بازار و وضعیت تولید كنندگان 

و واردات قطعات یدكی را تشریح كرده است.

بیشتر قطعات خودروهاي داخلي مانند دنا، تیبا، رانا، كوئیک و... توسط قطعه سازان داخلي تولید مي شود، اما 
میان همین قطعه ها هم مواداولیه و بعضي قطعات نیم ساخته، وارداتي است و عمده این قطعات و مواداولیه 
نیز از چین وارد مي شود. با وجود آنكه گفته مي شود 90درصد قطعات خودروهاي داخلي، تولید قطعه سازان 
داخل كشور است، همان 10درصد قطعه وارداتي باعث شده كه همین حاال بیش از 100هزار خودرو در انتظار 

فقط چند قطعه، در پاركینگ هاي شركت هاي خودروسازي بالتكلیف باشند.
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فربد زاوه
تحلیلگر صنعت خودرو

صعود قیمت در بازار 
لوازم یدكی

شوك اصلي 
 قیمت ها 

در راه است

 قدم زدن در 
بیابان  خاورشهر 

مقایسه قیمت  بعضی لوازم یدكی از 
سال 97 تا امروز نشان دهنده افزایش 

حداقل دوبرابری قیمت هاست

بازار فروش لوازم یدكي در روزهاي 
كرونایي چه حال و هوایي دارد؟

 استوك فروش ها كجا 
و چگونه فعالیت مي كنند؟

15

تعمیركاران خودرو، لوازم یدكی كمیاب را چگونه جایگزین می كنند؟ 

تعمیركاران خودرو می گویند بعضی از قطعات مورد نیاز را باید دست دوم  با قیمتی نزدیک به نو تهیه كنند 

وش های مكانیكی دور زدن تحریم  ر

 بازار قطعات یدكی مرغوب 
كساد است

گفت و گو با آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو
سمیرا مصطفی نژاد

روزنامه نگار

روند باالرفتن قیمت  و نــزول كیفیت قطعات يدكي 
موجود در بازار براي مصرف كننده فرسايشــي شده 
اســت، آن هم در شــرايط اقتصادي ای كه بسیاري 
از مصرف كنندگان براي تامیــن هزينه هاي زندگي 
خود بر خودروهاي معموال فرســوده متكي هستند و 
همان خودروي فرســوده و فرتوت نان آور آنهاست. 
هرچه خودرو بیشتر دوانده شــود نیاز آن به قطعات 
يدكي بیشتر مي شــود و هرچه اتكاي افراد بر خودرو 
براي گذران زندگي باالتر باشــد از تــوان مالي آنها 
براي خريداري قطعات مرغوب كاســته مي شــود و 
به اين ترتیب، به گفتــه آرش محبي نژاد بازار قطعات 
نامرغوب، بي كیفیت و قاچاق سكه مي شود. دبیر انجمن 
قطعه سازان خودرو در گفت و گو با همشهري وضعیت 
بازار قطعات يدكي، تأثیر نوسان نرخ دالر بر اين بازار 
و وضعیت تولید كننــدگان و واردات قطعات يدكي را 

تشريح كرده است.

لوازم  مانند ديگــر 
مصرفــي، لــوازم يدكي هم 
روزبه روز گران تر مي شــوند، 
قیمت ها در اين بازار تا چه اندازه 
تحت تأثیر نوســان قیمت دالر 

هستند؟ 
نوســان قیمت در بازار لوازم یدكي به صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم به قیمت دالر و ارز وابسته است، البته تورم 
هم بر آن اثرگذار است. تأثیرگذاري مســتقیم بازار ارز بر 
این بازار، به واسطه وابستگي نسبي تولید بعضي از قطعات 
به مواداولیه وارداتي رخ مي دهد؛ موادي مانند پلیمرهاي 
مهندسي، آلیاژهاي خاص، قطعات الكترونیكي یا یک سري 
قطعات پیشــرفته و پیچیده كه در داخل تولید نمي شوند 
و مستقیما وارداتي هستند. اما نوســان قیمت ارز بر بازار 
قطعات یدكي داخلي تأثیري غیرمستقیم هم دارد كه ناشي 
از قیمت گذاري ارزي مواداولیه تولید داخلي اســت؛ مثال 
فوالد، مس، آلومینیوم و محصوالت پتروشــیمي براساس 
FOB خلیج فارس و دالر آزاد حســاب مي شوند، بنابراین 

قیمت آنها با قیمت دالر باال و پایین مي رود.
 تأثیري كه اين بازار از نوســان قیمت دالر 

مي گیرد چگونه قابل مهار است؟ 
همانطور كه گفتم قیمت گذاري مواداولیه داخلي با نرخ ارز 
بخشي از مشــكل گراني بازار لوازم یدكي به شمار مي رود. 
از این رو تغییر دادن شیوه قیمت گذاري مواداولیه داخلي 
مي تواند به نوعي شــدت گراني را مهار كند. دلیلي ندارد 

قیمت مواد تولیــدي كارخانجات تولیــد مواداولیه مثل 
فوالد، مس، آلومینیوم، ســرب و محصوالت پتروشیمي 
كه ارزبري زیادي هم ندارند و خوراك آنها در داخل كشور 
است، با قیمت ارز باال و پایین شود. از این رو منفک كردن 
قیمت گذاري مواداولیه داخلي از نــرخ ارز مي تواند منجر 
به نوعي ایزوالسیون نوســان قیمت كاالها و ازجمله لوازم 
یدكي و مهار 50درصد از نوسانات قیمت بازار لوازم یدكي 
شود. تثیبت نرخ ارز هم مي تواند تأثیر هنگفتي بر تثبیت 
قیمت ها بگذارد. اگر فــرض را بر این بگذاریــم كه تورم 
افزایشــي نباشــد، نرخ نهاده هاي غیرمواداولیه تولیدي، 
مثل دستمزد و دیگر هزینه ها مي تواند از نرخ دالر تفكیک 
و ایزوله شــود، به این ترتیب قیمت ها تثبیت می شوند و 

بهبود مي یابند.
 اصلي ترين مشــتري هاي قطعات يدكي را 
اين روزها افرادي از قشــر متوســط و فقیر تشكیل 
مي دهند كه براي گذران زندگي با خودروهاي خود كار 
مي كنند. بي كیفیت بودن حجم زيادي از قطعات يدكي 
باعث مي شود در كمتر از زمان تعیین شده براي طول 
عمر يك قطعه، صاحب خــودرو مجبور به تعويض آن 
شود و بارها هزينه اي سنگین را براي خريد و تعويض 
قطعه اي بي كیفیت پرداخت كند. چطور مي توان بازار 

و خريداران را از شر اين قطعات بي كیفیت رها كرد؟
متأسفانه این موضوع واقعیتي در حال وقوع است. تنها راه 
رفع این بحران افزایش توان مالي مردم اســت، زیرا پایین 
بودن توان مالي مردم باعث مي شود آنها به خرید قطعات 
بي كیفیت یا قاچاق و یا بدون شناسنامه متمایل شوند. اما 
اگر توانایي مالي آنها افزایــش پیدا كند این گرایش از بین 
خواهد رفت و هرچه میزان تقاضا براي قطعات بي كیفیت 
افت پیدا كند، از تولید و قاچاق آن هم كاسته خواهد شد. 
نباید فراموش كنیم كه عــالوه بر بار مالي، تمایل به خرید 
قطعات بي كیفیت یا قاچاق خطــرات جاني فراواني براي 
راننده و سرنشــین خودرو دارد. همچنیــن یک قطعه بد 

مي تواند سایر قطعات خودرو را معیوب كند.
 وضعیت تولید داخلي قطعات يدكي چگونه 
است؟ آيا بحران اقتصادي كشور بر عملكرد اين واحد ها 

تأثیرگذار بوده است؟
ما درحال حاضــر 1200قطعه ســاز رســمي رده یک و 
رده دو داریم كه رده یک ها مســتقیما به خودروساز قطعه 
مي دهند و قطعه نهایــي تولید مي كننــد و رده دومي ها 
مایحتاج رده اولي ها را تامین و یا قطعات نیم ساخته تولید 
مي كنند. حدود 800تولید كننده غیررســمي هم داریم 
كه مجموع تولیدكنندگان را به 2000 مي رســاند. از آن 
800تولیدكننده غیررسمي آمار دقیقي در دست نیست 
كه چه وضعیتي دارند، اما از 1200تولید كننده رســمي 
حدود 400تولید كننده به دلیل مواجهه با بحران نقدینگي، 

افزایش نرخ مواداولیــه، كمبود مواداولیــه، كمبود ارز و 
عدم امكان واردات مواداولیه از كشورهاي دیگر در وضعیت 
تعطیل و نیمه تعطیل هستند؛ درحدي كه حتي ظرفیت 
كافي براي تولید قطعه براي خودروساز داخلي را هم ندارند. 
البته افت روند خودروســازي هم بر ركود كار قطعه سازان 

تأثیرگذار بوده است.
آيا ســازوكاري مشــخص و اثرگذار براي 
كارشناســي كیفیت قطعات يدكي وارداتي به كشور 

وجود دارد؟ 
اقداماتي براي شناسه دار كردن قطعات، چه وارداتي و چه 
تولید داخل وجود دارد كه توسط ســتاد مبارزه با قاچاق 
ارز و كاال و وزارت صمت درحال پیگیري هستند. ازجمله 
این اقدامات این است كه قطعات وارداتي یا تولیدي حتما 
شناسه دار شوند، به ویژه در بخش توزیع كاال این اقدام باید 
انجام شود تا حداكثر تمركز نظارت بر این بخش قرار گیرد. 
در این صورت حتي اگر قطعه اي بي كیفیت تولید، وارد یا 
قاچاق شود در بازار قابلیت عرضه نخواهد داشت. همچنین 
وقتي قطعه شناســنامه دار عرضه شــود اگر به مشكلي بر 
بخورد قابل ردیابي بوده و مسلما تولیدكننده یا واردكننده 
رسمي پاسخگوي كیفیت كاالي وارداتي خود خواهد بود.

با اين وجود تقريبا همه از كیفیت لوازم يدكي 
موجود در بازار ناراضي هستند. چرا عالوه بر افزايش 
قیمت، كیفیت اين قطعات نیز از نظر عموم مردم افت 

شديد داشته است؟
واقعیت این است كه تقاضاست كه عرضه را شكل مي دهد. 
وقتي مردم توان خرید قطعه مناسب و با كیفیت را ندارند 
و زمان خرید لــوازم یدكي با علم و شــناخت لوازم یدكي 
باكیفیت از قطعات بد كیفیت و تقلبي، به دلیل قیمت كمتر 
دست روي لوازم یدكي بي كیفیت مي گذارند تا هزینه آن 
قطعه با توان خرید آنها همخواني بیشــتري داشته باشد، 
بازار این قطعات سكه مي شــود و تقاضاي بیشتر، عرضه 

بیشتري را ایجاد مي كند.
 وضعیت واردات قطعات يدكي در شــرايط 

كنوني اقتصادي چگونه است؟
میزان واردات قطعات یدكي در سال 98 از مبادي رسمي، 
كمتر از یک میلیارد دالر بوده اســت. اما فاجعه آنجاست 
كه در همان بازه زماني قاچاق قطعــات یدكي نزدیک به 
2.4میلیارد دالر بوده است. ما شاهد پر شدن بازار از قطعات 
بي كیفیت، بدون شناســنامه و قاچاق هستیم. ما واردات 
قطعات یدكي بي كیفیت از مبادي رســمي را هم نكوهش 
مي كنیم و تأیید نمي كنیم اما حداقــل اگر این قطعات از 
مبادي رسمي وارد كشور شوند، قابل ردیابي خواهند بود. 
اما قطعات یدكي قاچاق و زیرپله اي را نمي توان شناسایي 
كرد. درواقع میزان واردات رســمي قطعات یدكي تغییر 
چنداني نداشته است، اما قاچاق آنها به شدت افزایش یافته 

و این یک زنگ خطر بزرگ است.
 افزايش قیمت ها چــه تأثیري بر رونق بازار 

قطعات يدكي داشته است؟
از آنجا كه خودروها همواره در حال تردد هستند، قطعات 
یدكي همواره مورد نیازند و از ایــن رو بازار قطعات یدكي 
اصوال با ركود مواجه نمي شود. اما مي توان گفت بازار خرید 
و فروش قطعات یدكي اصل و باكیفیت دچار ركود شــده 
است. متأسفانه افزایش قیمت ها باعث شكل گیري پدیده اي 

شوم در این بازار شده است. االن كارگاه هاي بسیاري وجود 
دارند كه قطعات یدكي داغي و اوراقي را پیدا مي كنند ، آن 
را سند بالست و رنگ كرده و به نام قطعه نو در بسته بندي 
شــكیل عرضه مي كنند. این پدیده نشان مي دهد بازار به 
معني واقعي كلمه رها شده و هیچ نظارت كیفي ای بر آن 

وجود ندارد و كسي هم پاسخگو نیست.
بیشتر مصرف كنندگان از اين موضوع كه همه 
قطعات موجود در بازار چیني  است شاكي هستند. اين 

موضوع چه اندازه صحت دارد؟ 
درست نیســت كه بگوییم تمامي قطعات یدكي موجود 
در بازار چیني اســت، اما مي توان گفــت بخش زیادي از 
این قطعات از چین و هند وارد مي شوند و متأسفانه بسیار 
پیش مي آید كه براي ارزان تر شــدن قطعات، نمونه هاي 
بي كیفیت چیني و هندي وارد كشور مي شوند. متأسفانه 
واردات قطعات بي كیفیت و متفرقه چیني و هندي یا عرضه 
قطعات بي شناسنامه زیرپله اي داخلي تحت كنترل نیست. 
درحالي كه آنچه تولید كننده رســمي مــا تولید مي كند، 
به دلیل اینكــه درنهایت در قبال تولیدات خود پاســخگو 

است، قطعا از كیفیت قابل اتكا تري برخوردار است.
گفته مي شود و خودتان هم اشاره كرديد كه 
اين روزها به دلیل باال رفتن قیمت قطعه، خريد قطعات 
دست دوم باب شده است، آيا اين رفتار از نظر ايمني 

خودرو مشكل ساز نخواهد بود؟ 
درست اســت. این كار خیلي رایج شده اســت. این اتفاق 
معموال به 2صورت رخ مي دهد: یا خریدار با علم و آگاهي 
از دست دوم بودن قطعه به دلیل ضعف مالي و پایین بودن 
توان خرید این تصمیم را مي گیرد و یا اینكه افرادي سودجو 
قطعات دست دوم و داغي را از بازار جمع كرده و دوباره به نام 
قطعه نو در بازار مي فروشند. اوراقي ها و فروشندگان قطعات 
داغي كه قبال این قطعات را براي ذوب شدن به نام آهن پاره 
مي فروختند، امروزه كسب وكارشان سكه شده است. این 
رفتار درخصوص قطعات ایمني با رده A، خطرات جاني و 
مالي جبران ناپذیري مي تواند داشته باشد؛ از این رو توصیه 
اكید داریم كه خریداران محترم قطعات خودرو این اشتباه 
را نكنند و فقط براي اینكه خودرو به هر قیمتي از حركت 
باز نایســتد، قطعه اي نامرغوب خریــداري نكنند. ضرر و 
زیاني كه این قطعه بي كیفیت، چه از نظر جاني و چه از نظر 
مالي به افراد مي زند مي تواند بسیار باال باشد. افزون براین، 
قطعات معیوب خودرو در نهایــت روزي خودرو را متوقف 

خواهند كرد.
 پیش بیني شما از آينده وضعیت بازار قطعات 

يدكي باتوجه به شرايط كنوني اقتصادي چیست؟
وضعیت آینده این بازار را در گرو تصمیم مسئوالن مي بینم؛ 
یعني اگر همین روال ادامه پیدا كند آینده خوبي، چه در 
حوزه تولید خودرو و چه در حوزه تولید یا واردات قطعات 
خودرو در پیــش رو نخواهد بود. مســئوالن باید تصمیي 
عاقالنه بگیرند، یا آن توازن قیمت را به واســطه اصالحات 
قیمت گذاري ایجاد كنند و یا ارز مورد نیاز براي تولید را در 
اختیار تولید كننده قرار دهند. همچنین از آنجا كه صنعت 
خودروسازي ما مورد تحریم مستقیم آمریكا قرار گرفته، 
براي رفع اثرات این تحریــم باید به بخش خصوصي اجازه 
واردات یک میلیارد دالر بدون انتقال ارز و ذكر منشأ داده 

شود تا بتوان این بازار را سر و سامان داد.

یدكی لوازم 
این شماره
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 بازار فروش لوازم يدكي در روزهاي كرونايي
 چه حال و هوايي دارد؟

 شوك اصلي قيمت ها در راه است
 فعاالن عمده صنف لوازم يدكي مي گويند بحران اصلي 
زماني خود را نشان مي دهد كه ذخيره قطعات پرمصرف 
در بازار تمام شــود و بخواهند با ارز جديد به بازار تزريق 

شوند

شيوا نوروزي
 روزنامه نگار

خيابان مخبرالدوله، متروی ملت، خيابان ملت و خيابان چراغ برق نام هايي 
آشنا براي كساني است كه يا خودرو دارند و يا تعميركار هستند و مجبورند 
هراز گاهي براي تامين لوازم يدكي مورد نياز به اين محل مراجعه كنند؛ 
مركزي ترين خيابان  تهران كه 55سال است بورس اصلي لوازم يدكي 
انواع خودروهاي سبك و سنگين ايراني و خارجي است؛ ملت،  خياباني 
كه در اين روزهاي كرونايي هم خيلي رنگ خلوتي را به خود نديده است 
و ازدحام و شلوغي اش بيش از ساير خيابان هاست و با حجم عظيمي از 
موتورسيكلت ها و خودروها اشغال شده است. اين همه شلوغي نشان از 
اين موضوع دارد كه جمعيت زيادي از مردم با اين صنف سر و كار دارند و 
درگير آن هستند. تنها در پايان شب است كه مي توان روي آرامش را در 
اين خيابان ديد؛ چرا كه در تمام روز سرو صداي موتورسوارها و خودروها، 
هياهوي دستفروشان و مغازه داران جايي براي آرامش در اين خيابان 
باقي نمي گذارد حتــي در اين روزهاي كرونا زده شــهر. با اين همه 
هياهو گرچه فروش هست اما بازار رونق سابق را ندارد و فروشندگان 
راضي به نظر نمي رسند و در نظرشــان اوضاع روزبه روز وخيم تر از 
ديروز مي شود. بيشترشان پشت دخل نشسته اند و ترجيح مي دهند 
نظاره گر اوضاع باشند تا فروشــنده. مي گويند كرونا هيچ تأثيري بر 
بازارمان نگذاشــته اســت چون لوازم يدكي جزو لوازم پرمصرف و 

مورد احتياج مردم در هر شرايطي است اما گراني چرا.

مشتري ها كمتر شده اند
وارد يكي از فروشــگاه هاي لوازم يدكي هيوندا و كيا مي شويم تا اوضاع 
فروش را از زبان اكبر حيدري، يكي از فروشندگان اين صنف جويا شويم. 
وي كه در حال فروختن كمك فنر جلو كيا سراتو به مشتري است و ذره اي 
حاضر به دادن تخفيف نيست، در گفت وگو با ما مي گويد:» در اين شرايط 
اقتصادي كه لوازم يدكي 170درصد از ابتداي سال گران شده است و 
قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده، ما خود را راضي به گرفتن ســود 
حداقلي از مشتريان كرده ايم اما مي بينيد كه مردم قادر به پرداخت همين 
حداقل ها هم نيستند. نوسانات نرخ ارز و تورم و افزايش لحظه به لحظه 
قيمت كاالها و تحريم ها موجب شده بسياري از صاحبان مغازه ها به ويژه 
عمده فروشــاني كه كاالي وارداتي عرضه مي كنند تمايلي به فروش 

نداشته باشند. كمتر جنس بفروشند و بيشتر نظاره گر بازار باشند«.
فروش نه بخاطر بحران كرونا بلكه بخاطر گراني ها كاهش پيدا كرده و 
مشتري هاي ما فعال فقط مصرف كنندگان هستند كه ناچارند خريد 
كنند. اما تقريبا مي شود گفت تعميركاران از فهرست مشتريان حذف 
شده اند؛ چرا كه سابق بر اين از ما جنس مي گرفتند و دپو مي كردند اما 
كنون قادر به انجام اين كار نيستند و همين مسئله ميزان فروش ما را 
به شدت پايين آورده است. از طرفي بازار بيشتر در دست عمده فروشان 
است و خرده فروشان سهم ناچيزي از اين بازار در اختيار دارند. اما آنها نيز 
در اين آشفته بازار ارز ترجيح مي دهند كار عمده فروشي انجام ندهند و 
اگر معامله اي در بازار صورت مي گيرد صرفا براي رساندن قطعه به دست 

مصرف كننده به صورت نقدي است.
وي مي افزايد: »همچنين توليد قطعات غيراســتاندارد و با كيفيت 
پايين و گراني موجب شده كه برخي از مصرف كنندگان نيز به دنبال 
لوازم يدكي دست دوم و معيوب خارجي باشند؛ قطعاتي كه بيشتر 
عمرشــان را كرده اند اما قيمت ارزان تري دارند. همين موضوع هم 

درصدي از مشتريان ما را كاهش داده است«.

كاهش توانايي خريد عمده فروشان
از عمده فروشان بازار لوازم يدكي كوچه كاوه در خيابان ملت است و در 
فروشگاهش انواع لوازم يدكي چيني و كره اي مانند سپر، چراغ، جلو آينه 
و جلو پنجره عرضه مي شود. مهرداد خالدي، در گفت وگو با همشهري 
در مورد مشكالت اين روزهاي فروشندگان لوازم يدكي مي گويد: »تمام 
لوازم يدكي ما وارداتي است و تحريم ها موجب شده تا مشكل انتقال ارز 
را داشته باشيم. كاالهاي ما در گروهي قرار دارد كه از طرف دولت هم ارز 
نيمايي به آن تخصيص داده نمي شود. وقتي ما خودمان هم مي خواهيم 
ارز از بازار آزاد تهيه كنيم نياز به ثبت آماري بانك مركزي است كه گواهي 
ثبت آماري در اين سيستم با تأخيرهاي باالي 3هفته طول مي كشد. از 
طرفي نوسانات شديد ارزي موجب شده تا توانايي خريد عمده فروشان 
نيز كاهش پيدا كند. چرا كه كاالها بايد از چين به صورت كانتينري وارد 
شوند. به عنوان مثال مبلغ خريد يك كانتينر لوازم يدكي مانند لوازم بدنه 
خودرو كه پرحجم است و وزن زيادي مي گيرد 25تا 30هزار دالر مي شود 
كه با دالر 32هزار توماني رقم سنگيني است و همين موضوع موجب 
شده تا توانايي خريد عمده فروشان كاهش پيدا كند. در واقع چيزي به 
نام عمده فروشي با اين قيمت ها معنا و مفهوم خود را از دست داده است. 
از طرفي وقتي قيمت ها بر مبناي ارز در بازار افزايش يابد توانايي خريد 
مصرف كننده هم پايين مي آيد. در نتيجه فروش ما به شكل چشمگيري 
كاهش يافته است. از طرفي هزينه هاي حمل ونقل داخلي براي ارسال يا 

دريافت كاال هم افزايش يافته است«.
وي معتقد اســت قيمت ها هنوز آنقدرها هم گران نشده چون برخي 
مغازه ها هنوز جنس دارند و از ذخيره ها در حال فروش هستند. شوك 
اصلي از اين به بعد وارد خواهد شد و قيمت ها به شكل سرسام آوري باال 
خواهد رفت. او مي افزايد:» وقتي تقاضا در بازار كم مي شود جايي براي 
افزايش قيمت نيست. در نتيجه اجناس با همان قيمت هاي قبلي ارائه 
مي شود. برخي قطعات هم اكنون با دالر 16هزار تومان فروخته مي شود؛ 
قطعاتي كه مصرف شان كمتر بوده و به اندازه كافي در بازار ذخيره وجود 
داشته است. بحران اصلي زماني خود را نشان مي دهد كه ذخيره قطعات 
پرمصرف در بازار تمام شود و بخواهند با ارز جديد به بازار تزريق شوند. 
آنقدر قيمت ها باال مي رود كه در توان خريدار نيست. از طرفي با كاهش 
توليد، كميابي برخي قطعات مصرف كنندگان را سرگردان خواهد كرد«.

كرونا تأثيري بر ميزان فروش ها نگذاشته 
راسته لوازم يدكي خيابان سهروردي جنوبي هم گزينه خوبي براي 
آن دسته از افرادي است كه دسترسي راحتي به خيابان ملت ندارند 
و در عين حال قصد خريد لوازم يدكي خودرو دارند. سري هم به اين 
خيابان زديم تا وضعيت فروش فروشــندگان را جويا شويم. مهرداد 
قاسمي، يكي از فروشندگان جلوبندي موتور پرايد و پژو206 كه در 
حال مرتب كردن قفسه هاســت، در گفت وگو با همشهري در مورد 
بازار اين روزهاي كرونا مي گويد: »كرونا تأثيري روي بازار لوازم يدكي 
نگذاشته چون خودرو وسيله اي است كه اتفاقا در روزهاي كرونايي 
بيشتر مورد استفاده قرار گرفته و از طرفي وسيله اي است كه به طور 
طبيعي هميشه استهالك و خرابي دارد. مردم با وجود گراني ها براي 
استفاده از خودروهايشان مجبور به هزينه هاي تعمير و يا تعويض لوازم 
يدكي هستند. اما كاهش توليد داخل و مشكالتي كه قطعه سازان در 
تامين مواداوليه دارند قطعا به مرور زمان آسيب هاي زيادي را به بازار 

فروش وارد خواهد كرد و وضعيت سخت تر خواهد شد«.

گران ترين لوازم يدكي خودرو كدام قطعات هستند؟

 ايربگ هاي 7ميليوني تا الستيك هاي 23ميليوني

 مقايسه قيمت  بعضي لوازم يدكي از سال 97 تا امروز نشان دهنده افزايش صعود قيمت در بازار لوازم يدكي
حداقل دوبرابري قيمت هاست

خديجه نوروزي
 روزنامه نگار

افزايش قيمت ارز و اعمال تحريم هاي شديد روي بازار لوازم 
يدكي خودرو نيــز اثر گذار بوده و موجب چندبرابرشــدن  
قيمت ها شده و بسياری از مصرف كنندگان خودروهاي خارجي 
و داخلي را در خريد اين محصوالت با مشكل روبه رو كرده است. 
اين گراني ها در شرايطي است كه برخي لوازم يدكي پركاربرد 
به ناچار بايد هر چند وقت يك بار تعويض شوند. به عنوان مثال 
لوازم يدكي داخل موتور مانند سرسيلندر، شاتون پيستون، 
رينگ پيســتون، ميل لنگ از گران ترين قطعات خودرويي 
محسوب شــده كه هزينه تعويض و يا تعمير آنها قابل توجه 
است. در ادامه به برخي از گران ترين لوازم يدكي موجود در 

بازار خودرو اشاره مي كنيم.

ايربگ هاي چپ و راست
كيســه هاي هوا از تجهيزات گران در خودرو محسوب مي شوند 
كه درصورت ضــرورت تعويــض، هزينه هاي 3تــا 7ميليون و 
600هزار توماني روي دست صاحبان خودروهايشان مي گذارند. 
به عنوان نمونه قيمت ايربگ جلوی راست اكسنت و جلوی چپ 
هيونداي اكســنت 7ميليون و 600هزار تومــان، ايربگ فرمان 
ســانگ يانگ تيوولي 6ميليون و 840هزار تومان، سنسور ايربگ 
فرمان هيونداي سوناتا 5ميليون و 900هزار تومان، ايربگ كامل 
چري آريزو 5 حدود 5ميليون و 415هــزار تومان، ايربگ راننده 
و سرنشــين جك اس 5و ايربگ راننده پارس، ســمند كليددار 
4ميليون و 500هزار تومان و ايربگ چپ تيگو5چري 3ميليون 
و 648هزار تومان در دســته گران ايربك ها هستند. ايربگ پرايد 
131- 111طرف راننده كروز هم در بازار يك ميليون و 300هزار 
تومان همچنين ايربگ روي فرمان پرايد 132كروز يك ميليون 

و 750هزار تومان براي صاحبان اين خودرو هزينه دربر دارد.

سرسيلندر
اين قطعه يكي از گران ترين لوازم يدكي خودرو است كه تعويض 
آن براي صاحبش گران تمام مي شــود. البته قيمت آن بســته 
 به مدل خودرو متفاوت اســت. به عنوان مثال سرســيلندر مدل
 LFB479Q-1003100A مناســب براي خودروهاي ليفان با 
5ميليون و 450هزار تومان در دســته گران ترين سرسيلندرها 
هستند. سرسيلندر ســانكس مدل 20.0112مناسب براي پژو 
405و قابل اســتفاده بــراي خودروهاي موتــور XU7 با قيمت 
3ميليون و 300هزار تومــان و مدل 20.0117مناســب براي 
پژو 206تيپ 2با قيمت يك ميليــون و 890هزار تومان در بازار 
لوازم يدكي فروخته مي شوند. همچنين تعويض مجموعه كامل 
سرســيلندر كاربراتوري پرايد صبا عظــام 2ميليون و 800هزار 
تومان و سرســيلندر انژكتــور پرايد 132عظام يــك ميليون و 

500هزار تومان براي پرايدداران هزينه دارد.

الستيك
گرانترين الستيك هاي خودروهاي ســواري و شاسي بلند در 
بازار با درنظر گرفتن طــول عمر، رانندگي راحــت و پايداري 
حركتي خوب مربــوط به برندهاي خارجي دانلوپ، ميشــلن، 
پيرلي، مارشــال، هانكــوك، ســوميتومو، كومهو، نكســن، 
فالكن و بريجســتون اســت. به عنوان مثال هر حلقه الستيك 
 دانلوپ ژاپن توليد 2019با ســايز 275/35R20  و طرح گل

 SPSportMaxx50   با قيمت 4ميليون و 400هزار تومان تا 
5ميليون و 750هزار تومان در بازار عرضه مي شــود. همچنين 
الستيك ميشلن محصول كشور فرانسه با سال توليد 2018در 
سايز 265/40R21 و طرح گل LATITUDE SPORT3 هم با 
همين قيمت در بازار به عنوان گران ترين هاست. الستيك پيرلي 
محصول روماني سال توليد 2017با سايز 255/45R19 و طرح 
گل PZERO نيز با قيمت 4ميليون و 200هزار تومان در دسته 
گران هاي الستيك خودروهاي سواري و شاسي بلند است. بين 
خودروهاي توليد داخل نيز برندهاي بارز، يزد تاير، كوير تاير و 
ايران تاير در دسته گران ترين ها هستند و بسته به سايز و طرح 
گل هر حلقه الســتيك بين 700تا يك ميليون تومان در بازار 

قيمت گذاري مي شوند.

كيت كالچ)كالژ(
 كيت كالژ، يكي از گران ترين لوازم يدكي هر خودرويي اســت 
كه تعويض قطعات آن بسته به مدل خودرو، هزينه زيادي روي 
دست مصرف كننده مي گذارد. به عنوان مثال ديسك و صفحه 
كالچ هيونداي جنسيس كوپه با بلبرينگ )كيت كالچ( شركت 

خودروسازي موبيس كشور كره در بازار لوازم يدكي 5ميليون 
تومان فروخته مي شــود. كيت كالچ بسفيتس ريو ساخت كره 
با قيمت 4ميليون و 600هزارتومان و سوناتا 6سيلندر با قيمت 
4ميليون و 300هزار تومان نيز در دسته گران ترين هاي لوازم 
يدكي خودروست. ديســك و صفحه كالچ كياجنيون پارتس 
مدل 0K30E16410  مناسب براي كيا ريو با قيمت 4ميليون 
تومان، كيت كالچ رانا والئو جعبه ســبز بــا قيمت 3ميليون و 
100هزار تومان، ديســك و صفحه 206در تيپ هاي مختلف 
با قيمت 2تا 3ميليون تومان روي خودروها نصب مي شــوند. 
ديسك و صفحه پرايد نيز با قيمت 900تا  يك ميليون و 200در 
بازار لوازم يدكي فروخته مي شــود كه افزايش قيمت زيادي به 

نسبت سال گذشته)120هزار تومان( داشته است.

 )ECU( كامپيوتر خودرو
توليد داخل اين قطعه براي خودروهــاي داخلي بين 2ميليون و 
ECU 800تا 3ميليون و 200هزار تومان اســت. به عنوان مثال

خودروی برليانــس H330 بــا گيربكس 4ســرعته اتوماتيك و 
موتور 1.5ليتري، ليفان 520، آريو Z300 يــا زوتي با گيربكس 
اتوماتيك و برخــي پژوهاي پارس توليدي بــا قيمت 3ميليون و 
200هزار تومان در بازار عرضه مي شــود. قيمــت يونيت كنترل 
موتور)ECU( خودرو مزدا وانت 2000تك ســوز ســاخت داخل 
هم 2ميليون و 900هزار تومان در دسته گران ترين ECUهاست. 
ECU پرايد ايمودار برند والئو نيز با قيمت يك ميليون و 200هزار 
 تومان در دسته گران ترين لوازم يدكي براي مصرف كنندگان اين

 خودروست.

)ABS( ترمز اي بي اس
اين قطعه را نيز بــا قيمت يك ميليــون تا 3ميليــون بايد در 
دســته گران ترين هاي لوازم يدكي جاي داد. لنت ترمز جلوی 
ســراتو قديم 2008-2006برنــد كويين با قيمــت 3ميليون 
تومان، لنت ترمز دســتي بي ام و ســري X5  از سال 2007تا 
 2010با قيمت 2ميليون و 500هزار تومان، لنت جلو مرسدس
 C_class با قيمت 2ميليون و 350هزار تومان، لنت ترمز جلو 
بي ام دبليو مدل F25  مناسب براي بي ام دبليو X3 با قيمت يك 
ميليون و 938هزار تومان، لنت ترمز جلو ســانگ يانگ تيوولي 
- GENUINE با قيمت يك ميليــون و 836هزار تومان، لنت 
ترمز جلوی نيسان جوك زومر )Zomer( با قيمت يك ميليون 
و 596هزار تومان و لنت جلوی تويوتا كروال با قيمت يك ميليون 
و 443هزار تومان از نمونه هايي هستند كه در بازار لوازم يدكي 
به فروش مي رسند. البته تعويض لنت هاي جلو و عقب براي پژو 
206تيپ 2و 5، پژو 405، پژو 207، ســمند، نيسان ماكسيما، 
برليانس، كويين، ميتسوبيشي، هيونداي، تويوتا و ليفان بسته به 
نوع مدل خودرو بين 80تا 800هزار تومان آب مي خورد. تعويض 
لنت خودروی پرايد هم اگر ايراني باشــد 110هزار تومان و اگر 
كره اي باشد 160هزار تومان خرج براي صاحب خودرو مي تراشد.

پيستون، بوش، رينگ و شاطون
اين قطعات درصورت خراب شــدن در برخي از خودروها مانند 
  ،J5 206تيپ 2و 5، پژو 405، ام جي 6و 550، رنو ال 90، جك
جيلي ec7 و ليفان بســته به مدل از يك ميليون تا 3ميليون 
و 400هزار تومان براي صاحبانشــان خرج بر مي دارند. بوش 
مدل LFBH552 مناسب براي ام جي 550با قيمت 3ميليون 
و 400هزار تومان فروخته مي شــود. پيســتون پرس شارژي 
3ميليون و 250هزار تومان به فروش مي رود. بوش و پيستون و 
رينگ ماهله براي پژو 206حدود 2ميليون و 350تومان است. 
بوش پيستون تقويتي پژو 405موتور XU7  ا قيمت 2ميليون و 
50هزار تومان عرضه مي شود.  قيمت مجموعه كامل گران ترين 
شاطون، پيستون و رينگ در خودروهايي مانند  ام وي ام و سمند 
هم از يك ميليون تا يك ميليــون و 300هزار تومان به فروش 
مي رسد. تعويض پيســتون و گژن پين پرايد نيز براي صاحب 

خودرو 350تا 400هزار تومان هزينه در بر دارد.

كوئل
ســوختن يا نيم سوز شــدن كوئل هم مي تواند هزينه ساز باشد 
كه گاه تعويض آن بين خودروهــاي داخلي حدود يك ميليون 
و 800هزار تومان خرج بر مــي دارد. كوئل دوبل پژو 206تيپ 
5)ايســاكو( يك ميليون و 750هزار تومــان، مجموعه كوئل 
موتور TU5 كروزي يك  ميليون و 500هزار تومان، كوئل مدل 
جديد رانا كروز يك ميليون و 499هــزار تومان و كوئل موتور 
206تيپ 5كروز يك ميليون و 480هزار تومان در بازار قيمت 

خورده است.

 نورا عباسي
 ر وزنامه نگار

در روزگاري كه قيمت كاالهاي مختلف نســبت به هفته و روز 
گذشته روند صعودي پيدا مي كند، بازار لوازم يدكي نيز از اين 
تغييرات مستثني نشــده اســت و اگر مالك يك خودرو براي 
تعويض قطعات گذرش به مغازه فروش لوازم يدكي خورده باشد، 

به خوبي روند صعودي قيمت ها را درك مي كند.
از ميان خودروهاي موجود در بازار مي توان از لوازم يدكي پرايد و 
تيبا به عنوان در دسترس ترين لوازم يدكي نام برد؛ چرا كه اين دو 
خودرو به دليل قيمــت ارزان از فروش بااليــي در بازار داخلي 
برخوردار هستند، همين فراواني در توليد موجب شده است تا 

لوازم يدكي اين دو خودرو به راحتي قابل تهيه باشد.
در مطلب پيشــرو تالش كرده ايم تا نيم نگاهــي به قيمت روز 

لوازم يدكي پرايــد و تيبا و چند خودروي شناخته شــده بازار 
داشته باشيم و بررســي كنيم كه اين قطعات نسبت به 2سال 
گذشته - سال 97- تا چه حد با افزايش قيمت روبه رو شده  اند. 
نكته قابل توجه در فاصله زماني سال 97 تا امروز، اين است كه 
برخي از قطعات يدكي خودروهايي مانند ال 90 در سال 97 با 
عنوان قطعه اصل فرانسه به دســت مصرف كننده مي رسيد اما 
اكنون بسياري از اين قطعات بر توليد داخلي تكيه دارند،  همين 

موجب شده است تا در برخي موارد قيمت روند كاهشي را طي 
كند. نگاه كلي به قيمت ها اين نكته را يادآور مي شود كه قيمت 
امروز لوازم يدكي با تغيير حداقل دوبرابري قيمت نســبت به 

سال 97 روبه رو شده اند.
بدون شك خودروهاي بســياري قابليت درج در اين فهرست 
دارند اما در اين مطلب به  خودرو تيبا، پرايد، ال90 و خودروهايي 

شركت  ام وي ام بسنده كرده ايم:

پرايد

قيمت در سال 97قيمت روزنام قطعه

10هزار تومان30هزار تومانضربه گير كمك فنر عقب

130تا 150هزار تومان160تا 300هزار تومانسر پلوس

۲0تا ۴0 هزار تومان50تا 90هزار تومانتسمه دينام

60تا 1۲0 هزار تومان95تا ۲۴0هزار تومانتسمه تايم

۲0تا ۲5 هزار تومان۴0تا 67هزار تومانتسمه كولر

30هزار تومان۴6تا 97هزار تومانآينه بغل

۴0هزار تومان100تا 1۲0هزار تومانشمع

1۲0تا 130 هزار تومان150تا 300هزارتومانرادياتور آب

70تا 90 هزار تومانحداقل 150هزار تومانرادياتور بخاري

۴5تا 75 هزار تومان50تا 180هزارتومانلنت ترمز 

110تا 1۲0 هزار تومان۲30هزار تومانفن كولر

110تا 1۲0 هزار تومان۲00تا 380هزار تومانسپر جلو

 تيبا

قيمت در سال 97قيمت روزنام قطعه

60تا 150 هزار تومان160تا 350هزار تومانلنت ترمز )جلو(

70تا 80 هزار تومان75تا 3۲9هزار تومانواير شمع )چهارتايي(

60تا 80 هزار تومان131هزار تومانسنسور دريچه گاز

۲10تا ۲50 هزار تومان۴15تا ۴90هزار تومانسنسور اكسيژن

35تا 60 هزار تومان50تا 150هزار تومانتيغه برف پاك كن

50تا 60 هزار تومان65تا 395هزار تومانآينه بغل

30تا 50 هزار تومان7۴هزار تومانقالپاق

55تا 65 هزار تومان69تا 150هزار تومانجلوپنجره

1۴0تا 150 هزار تومان195تا 390هزار تومانسپر جلو

150تا 165 هزار تومان۲75تا 3۲0هزار تومانسپر عقب

35تا 60 هزار تومان۴5تا 85هزار تومانديفيوزر عقب

130تا 1۴0 هزار تومان193تا 650هزار تومانچراغ جلو

* ال 90

قيمت در سال 97قيمت روزنام قطعه

پلوس چرخ جلو راست بلند 
تندر 90

900تا يك ميليون و 100هزار 
تومان

577هزار تومان

111هزار تومان56تا ۲70هزار تومانقرقري فرمان 

۴6هزار تومان50تا ۲08هزار تومانسيبك طبق

۴60هزار تومان۴09تا ۴90هزار تومانكمك فنر عقب

۲78هزار تومان80تا 395هزار تومانگردگير پلوس 

913هزار تومان81۲تا 95۲هزار تومانپلوس چرخ جلو چپ كوتاه 

783هزار تومانيك ميليون تومانپلوس چرخ جلو راست بلند 

89هزار تومان180هزار تومانتوپي سر كمك فنر جلو 

108هزار تومان130تا ۴۲9هزار تومان فنر لول چرخ جلو

1۲6هزار تومان118تا 395هزار تومانگردگير پلوس

363هزار تومان390تا ۴5۴هزار تومانكمك فنر جلو

 ام وي ام

قيمت سال 97قيمت روزنام قطعه

۴ميليون تومان۴ميليون و 800هزار تومانسرسيلندر  ام وي ام 110

195هزار تومان۴30هزار تومانلنت ترمز جلو  ام وي ام 315

3۲0هزار تومان6۴5هزار تومانتسمه تايم  ام وي ام 530

300هزار تومان۴50هزار تومانسر پلوس سمت چرخ  ام وي ام 110

۴99هزار تومان730هزار تومانكمك فنر جلو  ام وي ام 530

1۴0هزار تومان170هزار تومانواير شمع  ام وي ام 1103سيلندر 

530هزار تومان9۴8هزار تومانواترپمپ  ام وي ام 530

X33 3۴0هزار تومان500هزار تومان كمك فنر عقب  ام وي ام

3ميليون و 9۲0هزار تومان3ميليون و 960هزار تومانكمپرسور كولر  ام وي ام 315

1۲7هزار تومان15۲تا ۲50هزار تومانسنسور كيلومتر  ام وي ام 110

۴30هزار تومان65۴هزار تومانواترپمپ  ام وي ام 315

58هزار تومان138هزار تومانفيلتر هوا  ام وي ام 315 
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این شماره

استوك، 30درصد ارزان تر از قطعه نو 
حبيب كه خــودش در يكي از گاراژهاي 
خاورشــهر كار مي كند، مي گويد: »هر 
كــس تخصصــي دارد؛ يكي تــوي كار 
ماشين هاي خارجي است، يكي تاكسي  
فرسوده مي خرد و قطعاتش را مي فروشد، 
يكي هم ماشــين هاي قديمــي را اوراق 
مي كند. عده اي هم دوره گردند و قطعه 

مي خرند و مي برند 
بــراي فــروش«. 
مصلــح مي گويد 
كه معموال قطعات 
استوك، 30درصد 
ارزان تــر از قطعه 
نــو قيمت گذاري 
لبته  مي شــوند. ا
آمــده  پيــش 
ز  كســاني كــه ا
قيمت هــا خبــر 
ندارند و بــه اين 
بــازار مي آينــد 
معمــوال باالتــر 
نــو،  قيمــت  ز  ا
جيب شــان خالي 
شده اســت. بهتر 
كســاني  اســت 
يــن  قطعــه در ا
بــازار خريداري 
ز  ا كــه  كننــد 
ماشين چيزهايي 
و  ا ننــد.  مي دا

درباره خريد قطعات اســتوك مي گويد: 
»قيمت اســتوك گاهي كمي پايين تر از 
فابريك آن است. اما هيچ تضميني براي 
خراب شــدن زودتر از موعد آن نيست. 
هرچند معموال قطعه فروشــان استوك 

به شرط، قطعه را به مشتري مي فروشند 
و اگر مكانيك تاييد نكرد و ســالم نبود 

مي تواند برگرداند«. 
 او مي گويد كرونا هم دليلي شده تا عالوه 
بر تحريم ها، حســابي كار و كاسبي شان 
ضرر كنــد و با كمبــود قطعــه مواجه 
شوند. البته به استثناي اين ركود بازار، 
مشكالت بهداشــتي و نبود امكانات نيز 
اهالي تازه رسيده 
خاورشــهر را در 
اين شرايط كرونا 
به سختي انداخته 
اســت. گويا بيش 
از 800 نفر در اين 
منطقه بــا حداقل 
امكانات بهداشتي 
كار  رفاهــي  و 
مي كننــد. اين به 
اســتثناي تعداد 
يي  ي ها مشــتر
اســت كه هر روز 
بــه ايــن محــل 

رفت وآمد دارند.

خريد داغي ها از 
بيمه

ر  بــازا در 
استوك فروش ها، 
نواع لوازم يدكي  ا
كاركرده خودرو را 
مي توان پيدا كرد. 
مصلح مي گويد كه در ماشين هاي توليد 
داخل، معموال قطعه فروشــان تخصصي 
كار مي كنند؛ » به عنوان مثال يكي كال 
كاپوت مي فروشــد و يكي فقط آينه، اما 
در ماشــين هاي خارجي اينطور نيست. 

كساني كه اســتوك ماشــين خارجي 
دارند، معموال جنس شــان جور است و 
همه قطعــات آن را دارند. مثال يكي كال 
روي ماشــين چيني كار مي كند و همه 
لوازم اين ماشين ها را مي شود آنجا پيدا 
كرد.« بيشــتر استوك فروشان معتقدند 
اين خاموشــي بازار فقط مخصوص آنها 
نيســت. متروی ملت، خيابــان ملت يا 
همان بازار چراغ برق كه به راسته لوازم 
يدكي خودرو معروف  است هم كم رونق 
شــده. كســبه، اين محل هم با تعطيلي 
كار 50قطعه ســاز و آغــاز تحريم هاي 
صنعت خودرو از مردادماه، ديگر اميدي 
به بهبود شرايط ندارند. جز خودروهاي 
داخلي، اكثر خودروهاي چيني، اروپايي 
و وارداتي نياز بــه قطعات خارجي دارند 
كه اين روزها تامين آنها در بازار مشكل 
شده است. گراني خودرو و قطعات، باعث 
شده مردم سراغ كاالهاي استوك بروند. 
كسانی كه خودروهاي قديمي، مستهلك 
يا تصادفي را خريداري و خرد مي كنند، 
از بعضي قطعــات آن دوباره اســتفاده 
مي كنند. تنهــا 20درصد بــازار لوازم 
يدكي به وســيله كاالهاي داخلي تامين 
مي شــود و باقيمانده نياز بازار با واردات 
قطعات خارجي تامين مي شــود. در اين 
بازار ايــن خودروهاي كره اي هســتند 
كه پرچمدار اســتفاده از لــوازم  يدكي 

دست  دوم هستند.
معمــوال 30درصد تصادفي هاي ســال 
به گفته مصلح، ارزش تعميــر ندارند و 
راهنمايــي و رانندگي روي ســند اين 
خودروها مهر اوراق مي زند. مالكان اين 
خودروهــا، بايد قطعات را بــه اوراقي و 
بخش بيهوده را به ضايعاتي بفروشــند. 
در اين بازار گاهي جنــس دزدي هم به 

فروش مي رســد. البته يك نوع ديگر در 
تامين قطعه نيز داغي خودرو اســت كه 
به بيمه تحويل داده مي شــود. معموال 
تعميــركاران ايــن داغي هــا را از بيمه 
خريــده، روي آن كار كرده و بــه بازار 

برمي گردانند.

هر كاري مافيا دارد، حتي استوك
اســد كه خود در كار اوراق خودروهاي 
تصادفي اســت مي گويد: »درشــرايط 
فعلــي، اســتفاده از قطعات اســتوك 
هم به نفع مالــك خودرو و هــم به نفع 
تعميركار اســت چون ايــن قطعات از 
طرف فروشــنده ضمانت و گارانتي داده 
مي شود. متأسفانه بيشتر قطعات نو براي 
خودروهاي وارداتي گارانتي ندارند. اغلب 
مالكان خودروهــاي وارداتي از مكانيك 
ضمانــت مي خواهند چــون مكانيك ها 
مالكان را به سمت خريد قطعات استوك  
هدايت مي كنند و 50درصد مالكان اين 
خودروها تمايل به خريد و اســتفاده از 
قطعات اســتوك دارند. قطعــات تقلبي 
هم بــراي خودروهاي كــره اي در بازار 

بيشتر است«.
 اســتوك اغلــب از كشــورهاي عراق، 
تركيه، افغانســتان و كشورهاي حاشيه 
خليج فارس به كشــور وارد مي شــوند و 
آن دســته كه از مبدا كشورهاي حاشيه 
خليج فارس به كشــور وارد مي شــوند، 
اســتاندارد و عمرمفيد بهتر و بيشتري 

نســبت به ســاير لوازم يدكي اســتوك 
واردشــده به كشــور از ســاير كشورها 
دارند چون درشــرايط بهتري نگهداري 
مي شــوند و قانون100هزاركيلومتــر 
)قانون اسقاط( در آنها لحاظ شده است 
و معموال قيمت باالتري هم دارند. مصلح 
كه خودش با بسياري از استوك فروشان 
دوست است مي گويد كه خريد قطعات 
به شــكل تفكيكي نيســت بلكه معموال 
فروشندگان ماشين را خريده و خودشان 
قطعات را از آن جدا مي كنند؛ »خب هر 
كاري مافيايي دارد،  مثــال در اين بازار 
هم كساني هســتند كه با پاركينگ هاي 
ماشــين هاي تصادفي ارتباط دارند. اين 
افراد با صاحب ماشــين تصادفي ارتباط 
مي گيرند و به باالدســتي خــود اعالم 
مي كنند كه چنين ماشيني وجود دارد. 
كميسيون شــان را گرفته و ماشــين را 
منتقــل مي كنند. خــب در همين بازار 
كســاني هســتند كه در گاراژ نشسته و 
كارشــان را مي كنند و روزانه برايشــان 
كانتينرهاي ماشين هاي تصادفي مي آيد 
و جلوی مغازه شان تخليه مي شود. خب 
اينها وضعيــت مالي خيلــي خوبي هم 

دارند.«

خوش نامي يعني دست پُر
آنهايي كه جنس نو مي خواهند مي روند 
چراغ برق اما اگر كسي استوك بخواهد 

مي آيد خاورشهر. 

در چراغ برق، قيمت ها بــا دالر جابه جا 
مي شــود، اما در خاورشــهر بــا ريال. 
شريف مي گويد: »هرچه قيمت قطعات 
لوازم يدكــي باالتر مي رود مشــتري ما 
هم بيشــتر مي شــود«. او تخصص اش 
خودروي 206است. شــريف مي گويد 
كه ديگر سال هاســت در بــازار خودرو 
نبايد دنبــال آدم خوش نام بود؛ »بعضي 
ســودجويان بعد از جمع آوري قطعات 
يدكي دست دوم از تعميرگاه ها، مجددا 
اين لــوازم را به عنــوان قطعــات نو در 
بازار مي فروشــند و بــه چرخه مصرف 
برمي گرداننــد.« اين حرفي اســت كه 
اشكان نيز به شــكل ديگری آن را تأييد 
مي كنــد؛ »خوش نامــي در اين طيف 
فقــط به معناي دســت پر بودن اســت. 
اينكه قطعه فروش كار مشــتري را لنگ 
نمي گذارد و قطعــات الزم و ضروري يا 
كمياب را هم دارد. ديگر 5سالي است كه 
اين بازار، خوش نامي را در تعهد كاسب به 
مشتري نمي داند.« به گفته اين استوك 
فروشــان، خيلي ها در اين بازار عاشــق 
يا بيمار كارشان هســتند. آنها به روايت 
همكاران شان بلدتريِن هم صنف هايشان 
بوده و كامال مي دانند چطور قطعه اي را 
به قيمت خريده و به درســتي بفروشند. 
از طرفي دور و اطراف شــان كســاني را 
دارند كه برايشــان خوب كار مي كنند و 
به آنها ماشــين تصادفي و اوراقي خوب 

مي فروشند.

قدم زدن در بيابان  خاورشهر 
استوك فروش ها كجا و چگونه فعاليت مي كنند؟ 

شهريورماه 1395بود كه در طرحي ضربتي، اوراقچي هاي ميدان شوش جمع آوري شدند. ساكنان منطقه 
كه مدت ها بود صدايشان از شلوغي اين بازار و هرج و مرج ايجادشده در محله، بلند بود، 4 سال پيش شاهد 
كوچ استوك فروش ها براي بقا به منطقه اي ديگر بودند؛ جايي در ورودي خاورشهر جاده امام رضا)ع(. اگر كاميون هايي كه ماشين هاي 
تصادفي و اوراقي را حمل مي كنند، دنبال كنيد، به اين منطقه خواهيد رسيد. بعد از كوچه هاي صنعت، گاراژ ۶0 متري هاست؛ جايي كه 
انگار بچه خرابكاري نشسته و جزء به جزء ماشيني را جدا كرده و الشه اش را به گوشه اي انداخته است. خودشان مي گويند از شهر طرد 
شده اند. بعضي از آنها از سال1349 در شوش كار مي كردند. همين ها هم بودند كه شوش را بدل به مركزي براي اوراقچي ها كرده بودند. 
حاال از آنها هم فقط كساني در شوش مانده اند كه توان مالي جابه جايي را ندارند. آنها كه رفته اند حاال دست و بال شان بازتر شده است. 

اين را اشكان مصلح مي گويد كه 10سالي است روي قطعات ماشين هاي تصادفي كار مي كند.

مائده امينی 
روزنامه نگار

تهيه لوازم يدكي خودرو و هزينــه تعميرات، حاال ديگر تبديل 
به دغدغه اي تازه ميان مردم شده اســت. قطعات خودروهاي 
داخلي بين 70 تــا 300درصد گران تر شــده اند و لوازم يدكي 
خودروهاي وارداتــي تبديل به كيميا. اصال امــروز ديگر همه 
خودروها لوكس محسوب مي شوند. در زمانه اي كه قيمت يك 
دستگاه پرايد به 150ميليون تومان رسيده، قطعات يدكي اين 
خودرو هم به نوعي مي تواند برچســب »لوكــس« را با خود به 
همراه داشته باشد. سريال مشكالت در بازار لوازم يدكي خودرو 
از سال 97 و بعد از آغاز اعالم رسمي خروج آمريكا از برجام آغاز 
شد. گزارش هاي منتشرشده در مرداد سال 97، حكايت از آن 
مي كرد كه با افزايش قيمت ارز و بروز تنگناي تحريم، بسياري 
از مصرف كنندگان خودروهاي مدرن و خارجي با مشكل گراني 
يا كمبود قطعات روبه رو شــده اند. به نظر مي رسيد لوازم يدكي 
و قطعات جانبي خودرو يكي از نخســتين حوزه هايي بودند كه 
از تغييرات سياسي در ايران آســيب اقتصادي ديدند. اما امروز 
مي توان گفت نخســتين مشــكل در اين بازار، نه كمبود، كه 

گراني است.

قيمت لوازم يدكي خودروهاي داخلي باوركردني نيست 
با وجود وابســتگي صنعت خودروي ايران بــه واردات به نظر 
مي رسد كمبودي در اين حوزه به واسطه تحريم ها ايجاد نشده 
و مشكل اصلي، گراني قطعات يدكي خودروهاي داخلي ا ست. 
حسن كه صاحب تعميرگاهي در شرق تهران است به همشهري 
مي گويد: »قطعه اي كه يكي دو ســال پيش براي پژو 206 به 
قيمت 400هزار تومان مي خريديم يك سال به 800هزار تومان 
و حاال به 2ميليون تومان رسيده است. خيلي از مردم توان خريد 
قطعات و ملزومات خودروي خود را ندارند و آن قدر دير به دير 
به تعميرگاه مراجعه مي كنند كه خودرو متحمل آســيب هاي 
ديگري مي شــود. براي ما هم خوب نيست خانم. قبال دستمزد 
كارمان را به راحتي روي فاكتور جنس ها مي كشيديم، اما حاال 
مشــتري ندارد كه پرداخت كند. پول جنس را مي دهد و موقع 
پرداخت دســتمزد تخفيف مي خواهد. چه كنيم؟ مجبوريم به 
همديگر رحم كنيم، اما چه كســي به من رحم مي كند؟«. اين 
تعميركار ادامه مي دهد: »امروز بزرگ ترين مشكلي كه ما داريم 

اين است كه مردم درخواست استفاده از قطعه بي كيفيت روي 
ماشين خود دارند و اين قطعه ها عموما به خودروي آنها آسيب 
مي زند و بعد هرچه شود از چشم من مكانيك مي بينند«. گفتني 
است بررسي هاي همشهري نشــان مي دهدكه افزايش قيمت 
قطعات خودروهاي داخلي بين 70 تا 300درصد برآورد مي شود 

و دارندگان پژو 206، بيشترين گراني قطعه را تجربه مي كنند.

دردسر پيدا كردن قطعات يدكي خارجي ها 
مشــكل در بازار خودروهاي وارداتي فرق مي كند. قطعات اين 
خودروها پيدا نمي شود. يكي از تعميركاران خودروهاي خارجي 
كه حوالي ونك تعميرگاه دارد در اين بــاره مي گويد: »قطعات 
خودروهاي لوكس و گران قيمت واقعا كمياب شده، به خصوص 
آنهايي كه تعدادشان در كشور كم اســت و نمايندگي داخلي 
ندارند. اكثرا هم قطعات قاچاق و حتي سفارشي از دبي يا تركيه 
براي اين نمايندگي ها وارد مي شود كه همين فرآيند قيمت آنها 
را چندبرابر مي كند«. اين فعــال حوزه لوازم يدكي خودروهاي 
خارجي مي گويد: »وضعيت كمبود قطعات خودروهاي داخلي 
با خارجي قابل مقايســه نيســت. ما براي خودروهاي خارجي 

مجبوريم گاهي روزها صبر كنيم و بعضي از آنها امكان جايگزيني 
ندارند. من چطور مي توانم روي بنز، فيلتر چيني بگذارم؟ اصال 
وجود ندارد كه بگذارم. شما نگاه كنيد، قطعات پرايد معلوم است 
كه راحت تر از قطعات سراتو پيدا مي شود، به خاطر اينكه تيراژ 
توليد ســراتو پايين تر از پرايد است و مدل جديدتري هم است 
و غيرقابل كپي؛ از اين رو تعداد قطعه ســازاني كه توان ساخت 
قطعات آن را دارند كمتر از تعداد قطعه ســازاني است كه توان 
توليد قطعات پرايد را دارند«. اين فعال باسابقه اين حوزه ادامه 
مي دهد: ببينيد! اسم خودروها را نمي توانم تك به تك بياورم، اما 
خودروهاي لوكس تر و جديدتر بيشتر با كمبود قطعه مواجهند 
و تقريبا مهم ترين مشكل اين حوزه همين است كه جز قاچاق 

راه حلي ندارد.

بازار فروش قطعات دست دوم گرم شده است 
كافي است يك ســر به »ديوار« بزنيد. چند دقيقه جست وجو 
در اين پلت فورم همه  چيز را براي شــما روشن مي كند. همان 
ماجراي از شير مرغ تا جان آدميزاد... از چراغ لندكروز 6ميليون 
و 500هزار توماني گرفته تا چراغ عقب 120هزار توماني پرايد. 

چانگان، برليانس، پورشه، بنز و... ، لوازم يدكي همه اين خودروها 
در ديوار به فروش مي رسد؛ لوازمي كه عموما دست دوم هستند. 
البته اين فقط ديوار نيســت كه اين روزها شــاهد دست دوم 
خريدن ها در اين حوزه اســت. صاحب يك واحد فروش لوازم 
يدكي حوالي ميدان توپخانه به همشــهري مي گويد: »ميزان 
تقاضا براي جنس دست دوم آن قدر زياد شده كه گاهي فروش 
مغازه من به نصف آن مي رســد. راســتش جنس كار ما تغيير 
كرده. مشتري هايمان مي آيند بيعانه مي گذارند و مي گويند اگر 
چراغ 206 دست دوم پيدا كردي براي ما نگه دار! در مورد لوازم 
خودروهاي چيني يا خارجي كه بــه وفور اين اتفاق مي افتد. ما 

هم ديگر كم كم تبديل به دالل مي شويم!«.
حسن مكانيك، ساكن در شرق تهران مي گويد: »قطعاتي كه كم 
باشد را مجبوريم از دالل بخريم. دست دوم است، اما به قيمت نو 

به ما مي فروشند. مي خريم. چاره اي نداريم!«.
چهاردهم مهرماه، بهزاد رحيمي، عضو هيأت رئيسه كميسيون 
صنايع و معــادن مجلس، درباره اين پديده از تريبون رســمي 
مجلس هشدار داده و گفته است: »برخي سودجويان، قطعات 
يدكي استوك)قطعات دست دوم( را از تعميرگاه ها جمع آوري 
و به عنوان قطعات يدكي نو در بــازار توزيع مي كنند كه اين امر 
موجب افزايش تصادفات و تحميل هزينه هاي بيشتر به خانوارها 

مي شود«.
كاما پرس هم ارديبهشــت امســال درباره بحران بــازار لوازم 
يدكي گزارشي منتشــر كرده بود كه در آن بسته شدن مرزها و 
محدوديت هاي گمركي پس از شيوع كرونا را عامل اصلي التهاب 
در اين بازار، بعد از تحريم ها دانســته بود. بر اين اساس، پس از 
شيوع كرونا محدوديت هاي خاصي در مرزها و گمرك ها بر سر 
واردات محصوالت اعمال شــد كه اكنون عواقب خود را بر بازار 
قطعات يدكي خودرو برجاي گذاشــته و بخش بزرگي از بازار 
لوازم يدكي خودروهاي خارجي و همچنين كاميون ها با كمبود 
روبه رو شده است. رئيس اتحاديه تعميركاران خودروی تهران 
در اين باره گفته است: »به دليل بسته بودن مرزها، قطعه فروشان 
در سطوح عمده فروشــي و خرده فروشي در حال مديريت بازار 
هســتند تا لوازم يدكي را به  خودروهاي اولويــت دار ازجمله 
خودروهاي اورژانس و حمل ونقل بار و مســافر برســانند«. به 
گفته عليرضا نيك آيين، رفت وآمدها براي تامين كاال به حداقل 
رســيده و كار را براي تعميركاران و البته مردم بســيار سخت 

كرده است.

شركت هاي لوازم يدكي در بازار سرمايه چه وضعيتي 
دارند؟

 يدكی های جامانده 

 اگر 2 ميليون تومان در ســال97 در يكی از سهم های 
گروه لوازم يدكی ســرمايه گذاری كــرده بوديد، امروز 

صاحب 86 ميليون تومان سود می شديد 

 زهره پدرام نيا- مائده امينی
روزنامه نگار

گروه لوازم يدكی شــاخص جــدا ندارند و به گروه هــای خودرويی 
وابسته اند. همين وابستگی موجب آن شده كه برخی زيرشاخه های 
اين گروه بازدهی های بااليی در 2سال گذشته در كارنامه خود ثبت 
كنند. در فاصله، بيســت و سوم مهر 97 تا بيســت و سوم مهر 99،  
شاخص گروه خودرويی 1700 درصد رشد كرده؛ رشدی كه ناشی از 
تجديد ارزيابی در ليدرهای اين گروه با نماد اختصاری خودرو و خساپا 
بوده و در نهايت تاثير خود را بر گروه لوازم يدكی هم گذاشته است. 
بررسی نمادهای پربازديد اين گروه نشــان می دهد كه گروه لوازم 
يدكی و قطعه سازی هم مانند گروه خودرويی، در حجم های بااليی 
خريد و فروش می شوند، پر گردشــند و در نهايت اين دو خصيصه 
موجب افزايش نقدشوندگی آن ها در بازار سرمايه شده  است. اما گروه 
قطعات يدكی و جانبی يك ويژگی خاص دارد كه حساب اين گروه 
را به نوعی از بقيه گروه های وابسته به خودرويی جدا می كند؛ جز 2 
يا 3 سهم كه بازدهی قابل توجهی در 2سال اخير - بازه زمانی مورد 
بحث- داشته اند، بقيه سهم ها از رشد های شارپی جا مانده اند و به نظر 
می رسد در بستر آماده، پتانســيل حركت كردن و تجربه رشد های 
مســتمر را دارند. نكته ای كه نبايد درباره اين گروه از قلم بيندازيم، 
خبرهای در راهی است كه بر رفتار اين سهم ها تاثير خواهند گذاشت. 
برای مثال عرضه صندوق گروه خودرويــی دولت می تواند محرك 
خوبی برای جاماندگان گروه لوازم يدكی باشد يا اخباری مثل تجديد 
ارزيابی و انتخاب جو بايدن به عنوان رئيس جمهور آمريكا می تواند به 
رشد اين سهم ها كمك كند. اگرچه نمادهايی مثل خكمك، خلنت 
و خمحركه سودهای شيرينی به سهامداران خود داده اند اما به نظر 
می رســد در همين گروه، نمادهايی مثل خاذين و خريخت از قافله 
باز مانده اند و پتانسيل رشــد دارند. بررسی تكنيكال نمادهای مهم 
گروه لوازم يدكی و قطعات خودرو در 2سال گذشته می تواند حامل 

پيام های مهمی برای فعاالن بازار سرمايه باشد.

خكمک؛ كمک فنر ايندامين 
بازدهی 4400 درصد 

كمتر ســهمی مانند خكمك در بازار ســرمايه پيدا می شــود. اگر 
2ميليون تومان در مهرماه ســال 97 خكمك خريده بوديد، امروز 
تبديل به 88 ميليون تومان شده بود. خكمك نماد شركت كمك فنر 
ايندامين است كه كار توليد كمك فنر خودروها، قطعات كمك فنر 
اتومبيل را بر عهده دارد. هر سهم اين نماد در مهرماه سال 97، 134 
تومان بوده و روند افزايش آن تقريبا بی وقفه تا جايی پيش رفته كه 
قيمت آن در مهر امســال به 5304 تومان رسيده است. ارزش بازار 
خكمك، 17 هزار و 907 ميليارد ريال برآورد شده و حجم معامالت 
در اين سهم در 23مهر ســال جاری، تنها 11هزار و 171 به ارزش 
592ميليون ريال بوده است. به نظر می رسد ديگر زمان خوبی برای 

خريدن اين سهم رويايی نيست. 

خرينگ؛ رينگ سازی مشهد 
1۶00 درصد رشد 

 نماد خرينگ در فاصله بين مهر 2ســال قبل تا مهر كنونی، رشــد 
1600درصدی را تجربه كرده است. بيست و سوم مهرماه سال 97 
قيمت اين هر ســهم اين نمــاد 176تومان بــوده و اگرچه قيمت 
5500تومانی را هم در نيمه نخست سال جاری به خود ديده اما در 
نهايت در 23 مهرماه ســال جاری بر قيمت 3070تومان ايستاده تا 
سهامداران 2سال گذشته اين نماد همچنان سود قابل توجه از خريد 
آن در پرتفوی خود به ثبت رسانده باشند. در پايان روز بيست و سوم 
مهرماه، ارزش بازار اين ســهام 13هزار و 243 ميليارد ريال است و 
در پايان روز 23 مهرماه سال جاری 633هزار و 350 معامله در آن با 

ارزش 190ميليون و 470هزار ريال به ثبت رسيده است. 

چرخش؛ چرخشگر
بازدهی 1000 درصد 

اين شــركت كار توليــد انواع گيربكــس و جعبه فرمــان را انجام 
می دهد. قيمت هر سهم اين نماد از 164تومان در مهر سال97، به 
1833تومان در مهر سال99 رسيده است. البته كه پيش از اصالح 
شاخص بورس در شهريور سال جاری،  قيمت هر سهم خچرخش به 
2750تومان هم رسيده بود اما حاال به نظر می رسد در مرحله تعديل 
قرار گرفته است. ارزش بازار خچرخش، 18هزار و 356ميليارد ريال 
برآورد شده و آمارها نشان می دهد در پايان روز بيست و سوم مهرماه 
سال جاری 17هزار و 499 حجم معامله با ارزش 320ميليون ريال 

به ثبت رسيده است. 

خمحركه؛ نيرو محركه 
بازدهی 1700 درصد

نماد خمحركه يكی از پرسروصداترين نمادهای بازار سرمايه است. 
نيرو محركه كه كار توليد انواع گيربكس خودرو، مجموعه چرخ دنده، 
موتورسيكلت و ... را به عهده دارد توانسته سود بسياری را در 2سال 
اخير برای سهامداران خود بسازد. در بازه زمانی مورد بحث قيمت هر 
سهم اين مجموعه از 42تومان به 785تومان رسيده است. در پايان 
روز بيست و سوم مهرماه سال جاری، 2ميليون و 71هزار سهم در اين 
گروه معامله شده كه ارزش آن 21ميليارد و 27ميليون ريال برآورد 
می شود. همچنين ارزش بازار در اين سهم، 46هزار و 331ميليارد 

ريال برآورد شده است. 

خاذين؛ سايپا آذين 
بازدهی 220 درصد 

يكی از جامانده های بازار خاذين است. شركت سايپا آذين كه با نماد 
اختصاری خاذين در بازار سرمايه حضور دارد، مجموعه ای است كه 
توليد صندلی اتومبيل و رودری را بر عهــده دارد. نگاهی به چارت 
تغييرات قيمت اين سهم نشان می دهد كه نوسان های بسياری در 
بازه زمانی مورد بحث برای  اين ســهم به ثبت رسيده است. قيمت 
هر سهم خاذين در مهر ماه ســال 97، 215 تومان بوده كه با رشد 
بسيار كندی نسبت به ســاير همگروهی هايش در نهايت در بيست 
و سوم مهرماه سال جاری به 693تومان رسيده است. شايد همين 
موضوع باعث شــده كه در روزی مانند 23مهر در اين ســهم تنها 
643هزار و 970 معامله به ارزش 4ميليارد به ثبت برسد. ارزش بازار 

اين سهم، 19هزار و 207ميليارد ريال برآورد شده است. 

تعميركاران خودرو، لوازم يدكي كمياب را چگونه جايگزين مي كنند؟ 

 روش هاي مكانيكي دور زدن تحريم 
 تعميركاران خودرو مي گويند بعضي از قطعات مورد نياز خود را بايد از دالالني تهيه كنند كه نمونه هاي كمياب دست دوم را با قيمتي نزديك به نو مي فروشند  

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

درشرايط فعلي، استفاده از 
قطعات اســتوك هم به نفع 
مالك خودرو و هــم به نفع 
تعميركار اســت چون اين 
قطعات از طرف فروشــنده 
ضمانــت و گارانتــي داده 
مي شود. متأســفانه بيشتر 
قطعات نو براي خودروهاي 
وارداتي گارانتي ندارند. اغلب 
مالكان خودروهاي وارداتي از 
مكانيك ضمانت مي خواهند 
چون مكانيك هــا مالكان را 
به ســمت خريــد قطعات 

استوك  هدايت مي كنند
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يدكی لوازم 
اين شماره

آمار و ارقام و جزئيات درباره حجم واردات و توليدات لوازم يدكي خودرو به ايران 

تسلط قاچاقچيان
بر بازار لوازم يدكي

ميزان واردات رسمي قطعات خودرو يك ميليارد  دالر و توليد قطعات داخلي كمتر 
از 600ميليون دالر است، اما نياز كشور حدود 8ميليارد دالر برآورد مي شود

بيشــتر قطعات خودروهاي داخلي مانند دنا، تيبا، رانا، كوئيك و... توسط قطعه سازان 
داخلي توليد مي شود، اما ميان همين قطعه ها هم مواداوليه و بعضي قطعات نيم ساخته، 
وارداتي است و عمده اين قطعات و مواداوليه نيز از چين وارد مي شود. با وجود آنكه گفته 
مي شود 90درصد قطعات خودروهاي داخلي، توليد قطعه سازان داخل كشور است، همان 10درصد قطعه وارداتي باعث شده كه 

همين حاال بيش از 100هزار خودرو در انتظار فقط چند قطعه، در پاركينگ هاي شركت هاي خودروسازي بالتكليف باشند.
از سوي ديگر، كارشناســان مي گويند توليد قطعه در ايران به اندازه نياز بازار مصرف كننده نيست و توليدكنندگان تنها قطعات 
مورد نياز كارخانه هاي خودروســازي را توليد مي كنند و ديگر به اينكه خودرو بعد از تحويل به مشتري چه سرنوشتي مي يابد، 
توجهي ندارند.  در اين ميان حدود يك ميليارد دالر قطعات يدكي خودرو نيز در گمركات بالتكليف است. همچنين بسته شدن مرز 
كشورهايي مثل امارات كه بيشترين واردات قطعات از آن انجام مي شد، وضعيت را براي قطعات خودروهاي خارجي نيز بغرنج كرده 
است. در نتيجه، كمبود قطعات، گراني لوازم يدكي و باال رفتن تقاضا براي قطعات دست دوم و كاالهاي استوك از رده خارج شده و... 
بازار آشفته اي را براي خودروسواران رقم زده است. همين حاال در بازار، چراغ جلوي راست پرايد 111از 138هزار تا 220هزار تومان 
قيمت گذاري شده است و مثًال چراغ جلوي راســت هيونداي 120حدود 3ميليون و 500هزار تا 6ميليون تومان در بازار به فروش 
مي رود كه البته بسياري از قطعات، با همين قيمت هاي باال نيز در بازار به سختي يافت مي شوند. نياز ساالنه كشور به قطعات خودرو 
8ميليارد و 100ميليون دالر است. آمار رسمي ستاد مبارزه با قاچاق كاال مي گويد كه در سال 98معادل 2ميليارد و400ميليون دالر، 
ميزان كشفيات قاچاق قطعات خودرو در كشور بوده اســت. اگر اينها را بگذاريم كنار يك ميليارد دالر واردات رسمي قطعات در 
كشور و توليد كمتر از 600ميليون دالر قطعه در داخل كشور، نشان مي دهد حجم عظيمي از اين قطعات به شكل قاچاق وارد كشور 
مي شود كه به دست مصرف كنندگان بازار داخلي مي رسد. اگر اين اعداد را با هم جمع و از ميزان نياز ساالنه كشور به قطعات خودرو 
كم كنيم به رقم 4ميليارد و100ميليون دالر قاچاق كاال مي رسيم. با توجه به اينكه 2ميليارد و400ميليون دالر ميزان قطعات قاچاق 

كشف شده است، كل قاچاق لوازم يدكي معادل 6ميليارد و500ميليون دالر مي شود.

شبنم سيدمجيدى
روزنامه نگار

نياز به قطعات خودرو
چگونه تامين

مي شود؟
قطعه سازان كشور 

چه مي كنند؟

۸میلیارد و۱۰۰میلیون
 كل نياز كشور به قطعات يدكي است.

۶میلیارد و۵۰۰میلیون
 نياز بازار به قطعات يدكي است.

یك میلیارد و۶۰۰میلیون
 نياز خط توليدي شركت هاي خودروسازي است.

۲میلیارد  و۴۰۰میلیون
 ميــزان كشــف قاچــاق لوازم يدكــي خودروها در 

سال 98بود.

یك میلیارد
ميــزان واردات رســمي لوازم يدكــي خــودرو در 

سال 98 بود.

۶۰۰میلیون
ميزان توليد قطعات در كشور است.

۱قطعه
 از هر 4قطعه لوازم يدكي قاچاق محسوب مي شود.

٪۱۰۰
لوازم يدكــي خودروهاي 

خارجي، قاچاق است.

۳۳۰۰قطعه
 براي ســاخت هر خودرو 

به كار مي رود.

۳تا ۵برابر
افزايش قيمت قطعات يدكي 

از سال گذشته بوده است

كرونا هم مانع قاچاق 
لوازم يدكي نشد

گفتــه مي شــود قطعات 
خودرو كه به صورت قاچاق 
وارد كشور مي شــود 20تا 
30درصد براي قاچاقچيان 
ســود دارد. طي سال هاي 
اخير ميــزان قاچاق قطعه 
و لوازم يدكي خــودرو در 
كشور افزايش داشته است. 
در ســال 95ميزان كشف 
قاچاق حدود يك ميليارد  و 
300ميليون دالر قطعه بود. 
در ســال 96اين ميزان به 
يك ميليــارد و 500ميليون 
دالر رســيد و در سال 97با 
شروع تحريم صنعت خودرو، 
رقم كشفيات قاچاق قطعه از 
2ميليارد دالر فراتر رفت. در 
سال 98اين رقم به 2ميليارد و 
400ميليون دالر رسيد. طبق 
آماري كه ســتاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز اعالم كرده 
در 5 ماه ابتدايي سال 97نيز 
ميــزان كشــفيات قاچاق 
لوازم يدكي خــودرو برابر با 
رقم بي سابقه يك ميليارد و 
600ميليون دالر بوده است 
كه نشان مي دهد حتي كرونا و 
سخت شدن تردد از مرزهاي 
كشور هم نه فقط آمار قاچاق 
لــوازم يدكي به كشــور را 
كاهش نداده بلكه سياست 
عدم تخصيص به موقع ارز و 
وارد نشدن قطعات خودرو 
به شكل قانوني، قاچاق اين 
كاالها را افزايــش نيز داده 

است.

۲۰۰۰قطعه ساز       خودرو در كشور فعال هستند.

۸۰۰واحد قطعه سازی       زيرپله اي و بدون 
شناسنامه اند.

۴۰۰قطعه ساز       در حالت نيمه تعطيل يا تعطيل 
به سرمي برند.

۷۰۰واحد قطعه سازی       با خودروسازان در ارتباط 
مستقيم هستند.

۵۵۰ھزار نفر کارگر   در صنف قطعه سازي  كشور 
فعاليت مي كنند.

۱۵۰ھزار نفر از کارگران صنف قطعه سازي  در 
حالت تعليق از كار هستند.

و به دليل نياز به 5تا 6قطعه در  ۱۰۰ھزار خودر
پاركينگ هاي شركت هاي خودروسازي بالتكليف اند.

۲۰ھزار میلیارد تومان   ميزان بدهي 
خودروسازان به قطعه سازان است.

 قطعات لوازم يدكي از مسير 

امارات وارد ايران مي شد كه 

بعد از كرونا اين مسير 
بسته شد.

۷۰درصد

بزرگ ترين صادركننده 

قطعات يدكي (قاچاق و 

قانوني) به ايران است.

چین

وگاويژرتكدلدرخ
ضرغاوسريرتشوش
عمامييمشيمرت

حصانيمداسينا
ميوجهرينكسسب
لامرنزپمقانتا

نييبتولامرخف
فتكاشگلكشمجاه

نرتنالكيلايل
دجومباياوسروك
قادوهيبوكبيا
نونجوبايايهم
ودكيكلالادمي
لالحناوراپينا

هراقنيرهنلانيب

جد         ول 8070

80
69

ره  
ــا

مـ
ل ش

د       و
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- نگهبان گلــه- از عالئم 

كشف جرم- تحرك قلب
2- بي شمار- علوفه فروش- 

نخ هاي عمودي پارچه
3- خار- فرصت- از درجات 

نيروي دريايي
لــكل چــوب- بــاز  4- ا

شيميايي- مخفف آكبند
5- پرتابه جنگي- آسايش- 

قرار داده شده
6- آيين هاي سنتي- باقي 

گذاشتن- حمله و يورش
7- ســرايت و پراكندگــي 
چيزي- همــرزم گاندي- 

واحد اندازه گيري طول
8- مقابــل روز- از بنا هاي 
به جا مانده از تخت جمشيد 
كــه در فهرســت ميراث 
جهاني ثبت شــده- دست 

عرب
9- نااميد- زيرك- دوست 

خواندني
10- بــازي قهوه خانــه اي 
قديم- از نوشــت افزار- فرو 

بردن سوزن در چيزي
11- از جنس آهن- رسوم- 

برق
12- انبار كشــتي- آگاه و 

باخبر- ظاهر سازي  كردن
13- اختــراع مك ميالن - 

گاو شخم زن- تله
14- خلــق و خــو- آبلــه 
ســوختگي- خودرويي كه 
صندوق عقب آن جزو اتاق 

آن است
15- خراب كــردن- فاقد 

نظم و قانون- نشانه جمع 
  

عمودي:
1- فاقد قابليــت انعطاف- 

سازش كردن- خدمتكاران
2- چهره پرداز- طايفه اي از 

ايل لك در لرستان
3- آشــفتگي و پريشاني- 

سال- ديده
4- ضمير ســوم شخص- 
تركيــب فلز با اكســيژن- 

روشن و تابناك
5- هشــتم- درختچــه اي 

هميشه سبز- سلول
6- آزرده- تــوده مــردم 

عادي- چيره شونده
7- فرمانــده گله گرگ ها- 

هدف ها- نوك بي نوك!
8- به سم ستور مي كوبند- 
فرمانــــدار كوفــــــه در
امام حســين(ع)-  عهــد 

سرپرست
9- مظهر زيبايي طبيعت - 

خنده بلند- قاضي ورزشي
10- دربردارنــده- نوعــي 

پارچه پنبه اي- واجار
11- حالي كــردن- مخترع 
پيل الكتريكي- عبادت كننده

12- شــتر مــاده- ناگزير- 
خط كش مهندسي

13- از حــروف يونانــي- 
سنگسار كردن- بدون دليل

14- خواننده اپراي سرشناس 
ايتاليايي- لباس مردانه عربي

15- سهيم- مناسب مردان- 
كوهي در مكه

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3779
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

879162354
254793816
613548972
365974281
142385769
987216543
738621495
421859637
596437128

متوسط
9     5 8 6  
 3   1   7  
     8   3
 2 5 6      
4        7
     3 9 2  
6   1      
 1   7   4  
 5 3 4     1516297843

729384516
843165972
297843165
165972438
438651729
972438651
384516297
651729384

ساده

متوسط

941735862
836214579
572968413
325697184
469821357
187543926
694152738
218379645
753486291

سخت
   1   3   
2  4  9  8   
    4   7  
 6     2  1
    8     
9  7     4  
 3   2     
  1  5  6  7
  6   7    

ساده
5  6  9  8  3
 2  3  4  1  
 4      7  
  7  4 3 1 6  
   9  2    
  8  5  7   
 7      5  
 8 4 5  6  9  
6  1  2  3  4

دالر

دالر

دالر

دالر

دالر

دالر
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   شهرك شريعتي، جوالنگاه سارقان خودرو شده است
در خيابان شهيدخان محمدي شهرك شريعتي در منطقه ۱9تهران 
روبه روي مسجدباب الحوائج زميني براي پارك خودروها وجود دارد 
كه اغلب اهالي كه پاركينگ شــخصي ندارند خودروهايشان را آنجا 
پارك مي كنند. در ماه هاي اخير سرقت از خودروها به شدت افزايش 
يافته اســت. ما هيچ راهي نداريم كه خودروها را به داخل كوچه ها يا 
مقابل منازلمان ببريم و سارقان هم مدام با روش هاي حرفه اي خود 
صندوق هاي عقب را باز و الستيك ها و ساير وسايل قيمتي را سرقت 
مي كنند. لطفا نيــروي انتظامي به داد مردم برســد و نگذارد اندك 

دارايي مان هم نابود شود.
ظفري از شهرك شريعتي

  يك ماسك براي 2 روز پرسنل بيمارستان!
در بيمارستان شهيد جليل كه مركز كرونا در شهر ياسوج در استان 
كهگيلويه و بويراحمد است، پرســنل بيمارستان هر دو روز يك عدد 
ماسك دريافت مي كنند. نمي خواهيم از ما قدرداني كنند، اما به فكر 

جانمان باشند. يكي صداي ما را به وزير بهداشت برساند.
پرستار درمانده از ياسوج

   معتادان به حال خود رها شده اند
با گسترش مشكالت متعدد در كشور معتادان به حال خود رها شده اند 
و مراكز نگهداري و ترك اعتياد يا تقاضاي پرداخت وجه بيشتر دارند يا 
بيمار معتاد را ترخيص مي كنند. همه مي دانيم كه اگر حمايت از اين 
قشر كاهش يابد چه بر سر خودشان و ديگران خواهد آمد و بعيد است 
اين قشر به خودي خود بتوانند زندگي نويني براي خود بسازند. اميد 

كه سازمان هاي مربوط توجه و اقدامي بكنند.
شايقي از تهران

   حريم خط آهن در شهر قدس نيازمند توري فلزي است
از شهرداري شهرقدس و راه آهن درخواست ايجاد پل زيرگذر و نصب 
توري فلزي در حريم خط آهن تهران -تبريز را داريم. متأسفانه هرسال 
عده اي از شهروندان ســاكن در اثر تصادف با قطارهاي عبوري فوت 

مي كنند.
عليزاده از شهرقدس تهران

   خانه هاي موقت به حاشيه نشينان چابهار بدهند
ســاماندهي حاشيه نشــيني در اطراف شــهر چابهار نياز به احداث 
خانه هايي دارد كه به طور موقت در اختيار ســاكنان قرار گيرد و بعد 
از چند ســال از مردم پس گرفته شــود، در غيراين صورت سايرين 
نيز با هدف به دست آوردن مسكن به ساخت كپر و سكونت در بافت 

حاشيه اي اين شهر تشويق مي شوند.
شريفي از چابهار

   بستن ورودي شهرها بهترين راه جلوگيري از شيوع كرونا
در شرايطي كه عده اي از شرايط دوركاري و تعطيلي به عنوان فرصتي 
براي سفر استفاده مي كنند و جرائم هم به اندازه كافي بازدارنده نيست 
بهترين كار بســتن ورودي و خروجي شهرهاســت تا حداقل ميزان 
بيماري در هر شهري افزايش نيابد. بايد جلوي كساني كه حرف حساب 

سرشان نمي شود ايستاد.
محمودي از تهران

  كمبود شديد بذر گندم در شهرها و روستاهاي تبريز
فصل پاييز زمان كشــت گندم براي سال آينده اســت درحالي كه 
كشاورزان يا بذري براي كشــت پيدا نمي كنند و يا اگر هم بيابند به 
قيمت هاي گزافي تا ۵۵00 تومان براي هــر كيلو گندم قيمت دارد 
و توجه كنيد كه براي هر هكتار زميــن تقريبا 200 تا 2۵0 كيلو بذر 
گندم مورد نياز است. اگر از االن به حل اين مشكل نپردازند سال ديگر 

گندمي نيست كه برداشت شود.
كشاورز نگران از تبريز

 فرصت رمزارزها 
براي گشايش تجارت ايران 

عمال در جايي كه حاكميت بايد براي گسترش  ادامه از 
اين صنعت بسترســازي مي كرده است تا مردم صفحه اول

تجارت خود را راه بيندازند، همه سود خود را تنها در گرفتن هزينه برق 
ديده است. هنوز براي فعاالن صنعت ماينينگ مشخص نيست چرا با 
اين صنعت متفاوت از صنايع ديگر برخورد مي شــود. صنايع ديگر از 
فوالد گرفته تا آلومينيوم هم برق زيادي و حدود ۱۵ تا 20 درصد برق 
كشور را مصرف مي كنند و تعرفه صنعتي دارند. نبايد فعاالن صنعت 
ماينينگ را به عنوان فردي خارجي كه بايد تعرفه صادراتي بپردازد، 
تصور كرد. وقتي فردي در داخل كشور زندگي و كار مي كند، بايد با او 
مثل يك ايراني رفتار شود. اگر كسي در كشور خارجي يا حتي مناطق 
آزاد فعاليت مي كرد، آن وقت شــايد گرفتن تعرفــه برق صادراتي با 
درنظرگرفتن موهبت هاي بازار آزاد توجيه داشت. ماينينگ براساس 
قيمت مصوبه قبلي كه گران به حساب مي آيد اقتصادي نيست. بايد 
بدانيد زماني كه اينترنت كشــور در آبان ماه ســال گذشته قطع بود، 
مشخص شد 8 درصد ماينينگ جهان در ايران انجام مي شود؛ يعني 
همين االن هم درصــد قابل توجهي از ماينينگ جهــان در ايران اما 
به صورت قاچاق و غيرمجاز صورت مي گيرد. بخشي از اين قضيه هم 
براي همين مســئله اســت كه قيمت برق درنظر گرفته شده براي 
ماينينگ غيراقتصادي اســت. دولت اين قيمــت را به عنوان قانون 
مي گويد اما خيلي ها مشغول اســتفاده از برق ارزان با دور زدن قانون 
هستند. با اين كار به جامعه جفا شده است، چون مي شد بسيار بيشتر 

و بهتر از فوايد رمزارزها و فناوري استفاده كرد.
 واقعيت اين است كه ما در استفاده از پتانسيل رمزارزها خيلي ضعيف 
باقي مانده ايم و خيلي بهتر مي توانستيم عمل   كنيم، ولي همين حاال 
 هم مجموع تراكنش رمزارزها بســيار فراتر از اقتصاد ايران است. مثال 
رمرز ارز تتر امــروز در دنيا ۴۵ ميليارد دالر تراكنش داشــت. مجموع 
رمزارزها در مجموع خوش بينانه به صورت روزانــه ۱00 ميليارد دالر 
تراكنش دارند. بخش قابل توجهــي از اين تراكنش مي تواند جايگزين 
نظام هاي خريد و فروش ما شود. ما اوج صادرات و واردات مان در يك سال 
8۱ ميليارد دالر بوده است؛ يعني روزانه رقمي حدود 230ميليون دالر. 
با اين حجم بازار مشخص است كه خيلي كارها را مي توان با رمزارزها 
انجام داد. شايد ۱0 سال پيش خيلي ها تصور مي كردند كه رمزارزها اين 
پتانسيل را ندارند ولي اكنون آنقدر در جهان گسترده شده اند كه بخش 

قابل توجهي از تجارت ما مي تواند وارد آن شود.

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

يادداشت

 تأثير خشونت والدين 
بر سالمت روان كودكان

رفتار خشــونت آميز والدين بر سالمت رواني 
كودكان تأثير مســتقيم دارد و باعث مي شود 
كه در بزرگســالي با مشــكالت رواني جدي 
روبه رو شوند. بنابراين تأثيرات خشونت و تنش 
و بدرفتاري پدر و مادر از نســلي به نسل ديگر 
انتقال مي يابد. مي توان گفت كه سالمت روان 
كودكان ناشي از رفتار والدين در خانواده است.

هر رفتاري كه موجب آزار و اذيت كودكان از بعد 
رواني و جسماني شود، خشونت عليه كودكان 
قلمداد مي شود. خشونت مي تواند به شكل هاي 
مختلفي ابراز شــود. مثل خشونت هاي رواني 
)تمسخر، بي توجهي، شرمنده كردن، تهديد، 
تحقير، ناسزاگويي و...( يا خشونت هاي فيزيكي 
)كتك زدن، پرت كردن اشــيا، ســوزاندن، 
ضربــه زدن و كوبيــدن در و...(. رفتارهــاي 
پرتنش و خشن والدين باعث بروز مشكالتي 
در فرزندان به خصوص افسردگي، خودكشي، 
اضطراب، اختالل شــخصيت، خشونت عليه 
كودكان ديگر، اعتياد، افت تحصيلي، خجالت و 
حرمت نفس پايين مي شود. به تبع آن باعث از 
بين رفتن استحكام خانواده مي شود و همچنين 

امنيت و سالمت رواني اعضا را تهديد مي كند.
كنترل خشم و حفظ ســالمت رواني منوط 
به روبه رو شــدن با واقعيت، ســازگار شدن 
با تغييرات، ظرفيت داشــتن بــراي مقابله با 
اضطراب هــا و ناكامي هــا، تنظيــم توقع از 
ديگران، احترام قائل شدن به ديگران و كسب 
مهارت هاي كنترل و مديريت هيجان هاست. 
به همين دليــل به والدين توصيه مي شــود 
براي حفظ امنيت رواني كودكان اين نكات را 
رعايت كنند. به كودكان تان ابراز و بيان درست 
احساســات منفي و مثبت را آموزش دهيد. با 
صداي بلند با آنها صحبت نكنيد. به حرف ها و 
خواسته هاي آنها گوش دهيد. توانمندي هاي 
او را با ديگران مقايسه نكنيد. در حضور افراد 
ديگر از او عيب جويي نكنيد. به جاي سرزنش، 
راه حل مدار باشيد. موقع عصبانيت از صحبت 
و بحث اجتناب كنيد. قبــل از عكس العمل 
به كــودكان كمي تعلل و تفكــر كنيد. موقع 
عصبانيت نفس عميق بكشيد و تا ۱0بشماريد 
و بعد يك ليوان آب بنوشــيد. بــا فرزند خود 
بي پرده و واضح درمورد احساس خود و علت آن 
صحبت كنيد. گاهي هنگام اوج خشم صحنه 
را ترك كنيد. از كودكان انتظــار واقع بينانه 
داشته باشيد و شكايات خود را به درخواست 
تبديل كنيد. همچنين جهت دريافت مشاوره و 
راهنمايي رايگان مي توانيد با سامانه 096۵80، 
سامانه پاسخگوي پليس تماس بگيريد يا به 

مراكز مشاوره و مددكاري مراجعه كنيد.

بلعيدن مواد، جان زن 
قاچاقچي را گرفت

زني كه با بلعيدن بسته هاي هروئين 
قصد قاچاق اين محموله به تركيه پيگيري

را داشت پيش از پرواز در فرودگاه 
جانش را از دســت داد اما قبــل از مرگ راز يك 
قاچاقچي بين المللي شيشه و هروئين را فاش كرد.

به گزارش همشــهري، ظهر چهارشنبه گذشته 
30مهر ماه، مأموران زن فرودگاه بين المللي امام 
خميني)ره( در نزديكي يكي از گيت هاي خروجي 
متوجه رنگ پريدگي زني شدند. او حالش وخيم 
بود و از شدت درد به خودش مي پيچيد. مأموران 
كه به اين زن مشكوك شده بودند وي را زيرنظر 
گرفتند تا اينكه او به ســمت سرويس بهداشتي 
فرودگاه حركت كرد. اما به سختي راه مي رفت و 
مأموران براي بررسي موضوع به سمت وي رفتند 

تا ببينند ماجرا از چه قرار است.

نجاتم بدهيد
» من بســته هاي هروئيــن بلعيــده  ام؛ نجاتم 
بدهيد« زن مرموز با ديــدن مأموران اين جمله 
را به آنها گفت و نقش زمين شد. او كه به سختي 
مي توانست صحبت كند مدعي شد كه به همراه 
مردي به نام ناصر قصد ترانزيت مواد به تركيه را 
داشته اســت. او مي گفت تا 2 ساعت ديگر بايد 
سوار هواپيما مي شد و مواد را به تركيه مي رساند. 

حاال اما از مأموران مي خواست هرچه زودتر او را 
به بيمارستان برسانند و از مرگ نجاتش بدهند. 
وقتي مأموران از او پرســيدند كــه چه موادي 
بلعيده است، او بريده بريده گفت: حدود ۱۵0گرم 

هروئين و بعد بيهوش شد.
با افشاي اين حقيقت مأموران به اورژانس زنگ 
زدند و طولي نكشيد كه زن ميانسال با آمبوالنس 
به بيمارستان منتقل شد. از سوي ديگر مأموران 
فرودگاه به بررسي تصاويردوربين هاي مداربسته 
فرودگاه پرداختند تا ناصــر، يعني همان فردي 
كه زن مدعــي بود قاچاقچي حرفه اي اســت را 
شناسايي و دستگير كنند. تالش مأموران نتيجه 
داد و آنها خيلي زود موفق شدند اين مرد را كه به 
همراه زن وارد فرودگاه شده بود شناسايي كنند. 
ناصر درســت زماني كه قصد خروج از فرودگاه و 
فرار را داشت شناسايي و دستگير شد و همزمان 
با بازداشت وي از بيمارستان خبر رسيد زني كه 
مواد بلعيده بود به دليل وخامت حالش، جانش را 
از دست داده است. در چنين شرايطي ماجرا به 
بازپرس جنايي تهران اعالم شد و او دستور انتقال 

جسد به پزشكي قانوني را صادر كرد.

استخدام قاچاقچي 
ناصر پس از آنكه بازداشت شد، براي بازجويي به 

دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. او ديروز 
وقتي پيش روي قاضي احســان زماني، بازپرس 
شعبه ششم قرار گرفت حقايق تكان دهنده اي 
از فعاليت هاي بين المللي خود براي قاچاق مواد 
به تركيــه را فاش كرد. وي گفت: سال هاســت 
كه اقامت تركيه را دارم و در آنجا ساكن هستم. 
مدتي قبل به پيشنهاد فردي تصميم به قاچاق 
مواد مخدر گرفتم. از دوســتانم شنيده بودم كه 
اگر مــواد را از ايران بخرم و در تركيه بفروشــم 
ســود زيادي گيرم مي آيد. به همين دليل راهي 
ايران شدم و با خريد مواد، آن را به تركيه قاچاق 

مي كردم.
وي ادامه داد: وضع مالي ام كه خوب شد تصميم 
گرفتم فردي را اســتخدام كنم كه برايم مواد را 
انتقال بدهد. حدود 2 سال قبل يكي از دوستانم 
كه در ايران زندگي مي كرد زني به نام اشرف را به 
من معرفي كرد. همان زنــي كه به دليل بلعيدن 
مواد جانش را از دست داد. شــرايط كار را براي 
اشرف توضيح دادم و او حاضر به همكاري شد. به 
او گفتم كارش ريسك بااليي دارد چون هم خطر 
مرگ در انتظارش است و هم خطر دستگيري. 

اشرف تمام اينها را به جان خريد و حاضر شد با من 
همكاري كند. معموال شيشه يا هروئين قاچاق 
مي كردم. هر بار اشــرف بيــن ۱00تا ۱۵0گرم 
مواد را در معده اش جاسازي مي كرد و بين ۱۵تا 
20ميليون تومان دستمزد مي گرفت. كارش اين 
بود كه مواد را ببلعد و همراه من به تركيه بيايد. تا 
قبل از اين حادثه ۴مرتبه برايم مواد جا به جا كرد 
و اين پنجمين بار بود كه قرار بود مواد را به خاك 
كشور تركيه برســاند. اما ناگهان قبل از پرواز در 
فرودگاه حالش بد شد و وقتي ديدم مأموران دور 
او جمع شده اند ترسيدم و تصميم به فرار گرفتم 

اما هنگام خروج از فرودگاه دستگير شدم.
اين متهم با دستور بازپرس جنايي به اتهام تسبيب 
در قتل عمدي بازداشت شده و اين در حالي است 
كه دختر قرباني )دختر اشرف( در دادسرا حاضر 
شــده و گفته كه متهم همسر صيغه اي مادرش 
بوده اســت. او مدعي شــده كه گفته هاي ناصر 
دروغ است و مادرش در كار قاچاق مواد نبوده و 
فريب اين مرد را خورده است. تحقيقات با دستور 

بازپرس جنايي تهران در اين پرونده ادامه دارد.

زن جوان كه رؤياي مهاجرت به كانادا 
در سر داشت 660ســكه بهارآزادي از داخلي

شوهرش ســرقت كرد تا با فروش آنها 
نقشــه اش را عملي كند اما مأموران پليس نقشه او را 
نقش برآب كردند. به گزارش همشهري، چندي قبل 
مردي با مراجعه به كالنتري ۱23نياوران از دستبرد 
ســارقان به خانه اش خبر داد. او گفت: من 960سكه 
بهارآزادي در خانه ام نگهــداري مي كردم اما متوجه 
شدم كه 660سكه سرقت شده است. به دنبال گزارش 
اين سرقت، پرونده در اختيار مأموران پايگاه يكم پليس 
آگاهي قرار گرفت و تحقيقــات فني در اين باره كليد 
خورد. ماموران در بررســي صحنه سرقت دريافتند 
به دليل اينكه ســاختمان نگهباني 2۴ساعته دارد و 
به جز سكه ها شي ديگري سرقت نشده و از سويي هيچ 
رفت وآمد مشــكوكي به محل ســرقت ديده نشده، 
به احتمال زياد سرقت از سوي يكي از آشنايان شاكي 
انجام شده است. درحالي كه تحقيقات در اين خصوص 
ادامه داشت دست نوشته اي در خانه پدر شاكي كشف 
شد كه در آن نوشته شده بود »حق به حقدار رسيد«. 
اين دست  نوشته ترديد مأموران در دست داشتن يكي 

از آشنايان شاكي در اين سرقت را به يقين تبديل كرد. 
از سويي مأموران به اطالعاتي دست يافتند كه نشان 
مي داد پاي همسر شاكي در ميان است و به احتمال 
زياد او سكه ها را سرقت كرده است. به اين ترتيب او به 
پليس آگاهي دعوت شد و وقتي تحت بازجويي قرار 
گرفت به سرقت سكه ها اعتراف كرد. متهم گفت: چون 
مي خواستم به كانادا مهاجرت كنم و به پول نياز داشتم 
سكه هاي شوهرم را ســرقت كردم. او در ادامه گفت: 
660ســكه بهار آزادي شــوهرم را فروختم و حدود 
2ميليارد تومان به دســت آوردم اما بعد فهميدم كه 
شوهرم شكايت كرده است. متهم ادامه داد: براي اينكه 
تحقيقات پليس را منحرف كنم نامه اي نوشتم و به يك 
كارگر افغان دادم تا در خانه پدرشــوهرم بيندازد اما 
هيچ كدام از اين كارها فايده اي نداشــت و سرانجام 
دستم رو شد. سرهنگ سيدعلي شريفي، رئيس پايگاه 
يكم پليس آگاهي تهران در اين باره گفت: با شناسايي 
سارق و روشن شدن سرنوشت سكه هاي سرقت شده 
پرونده به شــعبه۱0 بازپرسي دادســراي ناحيه يك 
تهران ارسال شــد و تالش ها براي دستگيري متهم 

متواري نيز ادامه دارد.

مرگ دردناك 3كارگر مترو

جنايت دردناك موبايل قاپان

مرگ زن ميانسال پيش از پرواز به تركيه 

راز ترانزيت بين المللي مواد را فاش كرد

 عفت السادات محمودپناهي
عضو اداره مشاوره و مددكاري فرماندهي انتظامي تهران

پليس در تعقيب 2 موتورسوار است كه پس از قاپيدن گوشي موبايل پسري جوان، 
باعث قتل او شدند. به گزارش همشهري، صبح شنبه سوم آبان ماه گزارش مرگ پسري 
جوان به قاضي رحيم دشتبان، بازپرس جنايي تهران اعالم شد. متوفي پسر جواني بود 
كه چند ساعت قبل تر به همراه دوستش به يكي از بيمارستان هاي تهران منتقل و در 
آنجا بستري شده بود. بررسي هاي اوليه نشان مي داد كه او و دوستش سوار بر موتور 
بودند كه در يكي از اتوبان هاي تهران تصادف كرده و هردو مصدوم شده و براي درمان 
به بيمارستان انتقال يافته بودند اما يكي از آنها كه جراحات بيشتري داشت جانش 
را از دست داد. براي مشخص شــدن آنچه اتفاق افتاده بود مأموران به سراغ دوست 
متوفي كه در بيمارستان بســتري بود رفتند و گفته هاي وي مسير پرونده را تغيير 
داد و مشخص شد كه جنايتي رخ داده است. دوست متوفي به مأموران گفت: متوفي 
راكب موتور بود و من ترك نشين. در حال عبور از اتوبان باقري بوديم كه تلفن دوستم 
زنگ خورد. درحالي كه با موتور در حركت بوديم، او گوشي اش را پاسخ داد و ناگهان 
احساس كردم 2 سرنشين يك موتورسيكلت ديگر در حال تعقيب ما هستند. آنها به 
ما نزديك شدند و ناگهان گوشي دوستم را قاپيدند. اين اتفاق در يك چشم بر هم زدن 
رخ داد و دوستم غافلگير شده و تعادلش را از دست داد. همين مسئله باعث شد كه 
موتور واژگون شده و هردوي ما زمين بخوريم. 2 سارق موبايل قاپ هم با سرعت از 
كنار ما عبور كرده و متواري شدند. وي ادامه داد: من و دوستم هردو به شدت زخمي 
شــديم و رانندگان خودروهاي عبوري به اورژانس زنگ زدند. دقايقي بعد اورژانس 
رسيد و هردوي ما را به بيمارستان انتقال داد اما دوستم به دليل ضربه محكمي كه به 
سرش وارد شده بود جانش را از دست داد. ماموران پس از تحقيق از دوست مقتول به 
تحقيق از شاهدان پرداختند كه آنها نيز گفته هاي وي را تأييد كردند. در اين شرايط، 
بازپرس جنايي دستور بازبيني تصاويردوربين هاي مداربسته محل حادثه و تحقيق 

از شاهدان براي شناسايي و دستگيري موبايل قاپان را صادر كرد.

ســقوط دســتگاه باالبــر در يكــي از 
ايستگاه هاي در حال ساخت مترو حادثه 
تلخي را رقم زد و موجب جان  باختن 3نفر 

از كارگران شد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه پيش از 
ظهر ديروز در ايســتگاه در حال ســاخت 
متروي توحيد اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار 
بود كه 3كارگر روي باالبر در حال كار بودند 
كه بنا به داليل نامعلومي ناگهان باالبر به 
حركت درآمد و 3كارگر ســقوط كردند. 
به دنبال وقوع ايــن حادثه گروه هاي امداد 
و نجات راهي محل حادثه شــدند و تالش 

براي نجات اين 3كارگر آغاز شد. 
سيدجالل ملكي، ســخنگوي آتش نشاني 
تهــران در اين باره گفت: »حادثه ســاعت 
۱0:22دقيقه به آتش نشاني گزارش شد و 

حدود 2دقيقه بعد دو گروه از آتش نشانان 
خود را بــه محل حادثه ايســتگاه درحال 
ســاخت در تقاطع خيابــان آزادي و نواب 
رســاندند.« هنوز هيچ كس به درستي از 
سرنوشت 3كارگر حادثه ديده اطالع نداشت 
اما دقايقي بعد از حضور آتش نشانان معلوم 
شد كه هر 3نفر به دليل شدت جراحات وارده 
جان خود را از دســت داده اند. سخنگوي 
آتش نشاني در اين باره گفت: »بررسي هاي 
اوليه حاكي از آن بود كه باالبري كه متعلق 
به پيمانكار بود سقوط كرده و 3كارگري كه 
در آن مشغول كار بودند داخل آن گرفتار 
شده اند. در اين شرايط عمليات برشكاري 
به سرعت آغاز شــد و همكارانم توانستند 
3كارگر حادثــه ديده را خــارج كنند اما 
تكنسين هاي اورژانس كه در محل حادثه 

حضور داشــتند بعد از انجام معاينه هاي 
اوليه اعالم كردند هر 3نفر جان باخته اند. « 
ملكي درباره علت وقوع اين حادثه گفت:»در 
جريان ايــن عمليات علــت دقيق حادثه 
مشخص نشــد اما بررســي اين موضوع از 
سوي كارشناسان در دستور كار قرار دارد. «

حادثه به روايت روابط عمومي مترو
در شرايطي كه ســاعتي از اين حادثه تلخ 
مي گذشت روابط عمومي شركت متروي 
تهران جزئيات بيشــتري از اين حادثه را 
منتشــر كرد. حميد هيدارن، مدير روابط 
عمومي اين شركت در اين باره گفت: براثر 
وقوع  حادثه در كارگاه ايســتگاه در حال 
ساخت توحيد، 3 نفر از كارگران پيمانكار 
كارگاه شــامل 2جوشــكار و يك اپراتور 

دستگاه باالبر ســقوط كردند و جان خود 
را از دســت دادند. وي ادامه داد: براساس 
اطالعات اوليه، علت حادثه   خروج كابين 
دستگاه باالبر پيمانكار پروژه از روي ريل و 
سقوط آن بود كه اطالعات تكميلي پس از 
انجام تحقيقات تيم كارشناسي حادثه كه 
در محل مستقر هستند، حاصل خواهد شد. 
در اين حادثه با تالش وصف ناپذير نيروهاي 
خدوم سازمان آتش نشاني، كسانی كه در 
كارگاه ايستگاهR7  مشغول كار بودند، از 

محل به ســالمت به خارج كارگاه منتقل 
شدند اما متأســفانه اپراتور دستگاه باالبر 
و دو نفر جوشــكار بر اثر سقوط آسانسور 

كارگاهي فوت شدند.
به گفته هيدارن، تحقيقــات اوليه حاكي 
از آن است كه اين دستگاه باالبر در تاريخ 
3۱ شــهريور ماه امســال، پس از بازرسي 
ادواري، گواهي تأييد ســالمت براســاس 
استانداردهاي مرجع ملي و بين المللي از 

مبادي قانوني ذيربط دريافت كرده بود.

سقوط باالبر در ايستگاه درحال ساخت، حادثه تلخي را رقم زد

بازداشت مأمور متخلف در 
ماجراي مرگ جوان مشهدي

به دنبال مرگ جوان مشــهدي در جريان بازداشت او توسط مأموران 
پليس مشهد، مأمور متخلف، بازداشت شد. به گزارش همشهري، پس 
از مرگ مرد جواني در مشهد و انتشار فيلمي در شبكه هاي اجتماعي 
كه نشــان مي داد يكي از مأموران پليس پس از دستگيري اين مرد 
و بستن او به يك ميله فلزي اقدام به زدن شــوكر به بدن او مي كرد، 
تحقيقات قضايي به دستور دادســتان نظامي استان خراسان رضوي 
درباره اين حادثه آغاز شد. درحالي كه بررسي ها ادامه دارد، مركز رسانه 
قوه قضاييه اعالم كرد كه مأمور متخلف با قرار بازپرس دادسراي نظامي 
بازداشت شــده و از 2 مأمور ديگر هم كه مقتول را به كالنتري منتقل 
كرده اند تحقيق شده است. فرمانده انتظامي خراسان رضوي نيز گفت: 
روز حادثه و در پي تماس تلفني با فوريت هاي پليســي ۱۱0مبني بر 
درگيري مرد جواني با خانواده همسرسابقش و همچنين درگيري اين 
مرد با اهالي محل و درخواست پيگيري فوري موضوع، گشت كالنتري 
كاظم آباد مشهد در محل حاضر مي شود كه در جريان انتقال متهم به 
كالنتري، وي جانش را از دست مي دهد. سردار محمدكاظم تقوي با 
اشاره به اين مطلب كه مرد جوان داراي سوابق متعدد بوده، گفت: پليس 
مقيد به اخالق مداري و قانون محوري است و احقاق حقوق شهروندان 
را وظيفه و تكليف خود مي داند و پس از ايــن حادثه مأمور كالنتري 
توسط بازرسي اســتان احضار و تحقيقات از وي آغاز شده كه نتايج 

بررسي هاي پليسي متعاقباً اعالم خواهد شد.

سرقت سكه از شوهر، براي مهاجرت به كانادا
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مادرايرلندي،پدرآلماني
روسنزاســتوك كه پدرش پزشك و نويســنده اي بوده 
كه در زمان جنگ جهانــي دوم در ارتش آلمان خدمت 
مي كرده، درباره پيشينه خانوادگي خود چنين مي گويد: 
»در ســال1949 در ايرلند پســا دوران استعمار متولد 
شــدم. مادرم ايرلندي و پدرم آلماني بــود. در دوبلين 
)پايتخت جمهوري ايرلند( زندگــي مي كنم و با »اتين 
كلريج« ازدواج كرده ام و داراي 4فرزند هستم.«  گابريل 
روسنزاستوك مي گويد كه سيدســيرج حيدر زيدي، 
كارگــردان، تهيه كننــده، بازيگر و نويســنده هندي، 
الهام بخــش او در ترجمه قرآن كريم بــه زبان ايرلندي 
بوده اســت. روسنزاســتوك كه عالوه بر نويسندگي و 
شاعري، در ترجمه نيز مهارت دارد، مي گويد: »سال ها 
قبل ســيرج زيدي به من گفت به نظرش خيلي خوب 
خواهد بود كه قرآن مجيد به زبان ايرلندي كه نخستين 
زبان رســمي ايرلند است، ترجمه شــود. در آن زمان، 
رضايت خود را نسبت به انجام اين كار بزرگ ابراز كردم؛ 
چراكه متوجه شــدم فرصتي براي فراگيري زبان عربي 
در جايي مانند قاهره، پايتخت مصر برايم فراهم شــده 
اســت.« او درباره اينكه چرا در آن زمان فرصت ترجمه 
قرآن كريم را پيــدا نكرد، مي گويد: »متأســفانه در آن 
زمان مشكالت، كارها و تعهدات خانوادگي زيادي برايم 

پيش آمده بود كه نتوانستم كار ترجمه 
قرآن كريم را پي بگيرم، 

اما سال ها بعد، زماني 
كه در كتابفروشي 

يك مــوزه در 
 » ي مبــا مو «

)بمبئي( حضور داشتم، از اين كتابفروشي كتابي به نام 
»گوهرهاي اسالم« خريداري كردم. تا پيش از اين، من 
روي خيلي از جنبه هاي فرهنگ هند مطالعه و كار كرده 
و يكي از نوشتارهاي كهن اين سرزمين به نام »آشتاواكرا 
گيتا« را به زبان ايرلنــدي ترجمه كرده بودم، اما پس از 
خريد كتاب »گوهرهاي اســالم«، گويي يك فرشته با 
من سخن مي گويد و احســاس كردم كه زمان ترجمه 
قرآن مقدس به زبان ايرلندي فرارســيده است.« قرآن 
كريم كتابي است كه به حضرت محمد)ص( به صورت 
وحي نازل شــده و همه منابع از اين كتاب آسماني در 
زبان عربي، يكسان هســتند، اما به دليل فاخر بودن نثر 
قرآن كريم و دشــواري هاي ترجمه و ارائه معاني اصلي 
قرآني براي انگليســي زبانان و بازگرداندن دقيق آيات 
كالم اهلل مجيد به زبان انگليسي، منابعي چند از قرآن به 
اين زبان ترجمه شده است. گابريل روسنزاستوك درباره 
چگونگي يافتن منابع انگليسي براي شروع اين كار بزرگ 
نيز مي گويد: »در اينترنت منابعي به زبان انگليسي در 
ذيل مجموعه منابع عربي قرآنــي پيدا كردم. اين به آن 
معنا بود كه مي توانستم ترجمه اي بدون خطا و ابهام از 
قرآن كريم به زبان ايرلندي ارائه دهم. در اين مجموعه 
منابع قرآني دست كم 7ترجمه از قرآن كريم وجود داشت 
كه مي توانست راهگشاي كار ترجمه من باشد.« اين شاعر 
و مترجم ايرلندي ضمن اشاره به اهميت ترجمه صحيح 
و دقيق قرآن كريم، درباره زباني كه براي ترجمه كتاب 
آسماني مسلمانان انتخاب كرده بود نيز مي گويد: »اين 
7ترجمه انگليسي موجود در مجموعه منابع عربي قرآني، 
اصلي ترين منابع من بودند و من همچنين درصورت نياز 
به ترجمه هاي ديگر نيز رجوع مي كردم. مجموعه منابع 
عربي قرآني موجود داراي تمام منابعي اســت كه يك 

مترجم به آن نياز دارد.« 

آشناييبااسالمازطريقاقبالالهوري
روسنزاستوك درباره آشنايي اش با اسالم روايت 
جالب و شــيريني ارائه مي دهد. او در اين باره 
مي گويد:» من 2نســخه از كتاب هاي اقبال 
الهوري كه اغلب او را پدر مذهبي پاكستان 
نيز توصيف مي كنند، خريده بودم و براي 
نخســتين بار از طريق كتاب هاي وي با 
اسالم آشنا شدم.« او همچنين با اشاره به 
عالقه اش به شعر عرفاني نيز مي گويد: »در تمام 

زندگي ام به شعر صوفيانه عالقه داشتم و در وبالگ خود 
نسخه هاي اشعار كالســيك خود را كه به سبك عرفاني 
سروده بودم، ذخيره كرده ام. من از سريالي كه نتفليكس 
درباره »يونس امره« )شاعري كه در اصليتش ترديد وجود 
دارد و برخي از منابع او را ايراني و برخي وي را اهل آناتولي 

تركيه مي دانند( ساخته، لذت مي برم.

عالقهبهمولوي،سلطانولدوهايكو
گابريــل روسنزاســتوك از عالقــه اش بــه مولوي و 
ســلطان ولد، فرزنــد موالنا چنين مي گويــد: »عجيب 
نيست كه پرمخاطب ترين شاعر آمريكا، شاعراني نظير 
رابرت فراســت، اميلي ديكنســون و النگفلو نباشــند. 
پرمخاطب ترين شاعر در آمريكا كسي نيست جز موالنا 
جالل الدين رومي بلخي. البته در غرب، وي را بيشــتر 
مي شناسند و فرزندش سلطان ولد زير سايه پدر از نظرها 
دور مانده است. او در شعري مي گويد: خود را برابر يكتاي 
متعال هيچ پندار، اينگونه هزاران جهان مادي از ذهنت 
برون خواهد شد. من امروز به اين شعر سلطان ولد اعتقاد 
دارم و باور دنياي هنري خود را نيز براســاس مضامين 
همين شعر شــكل داده ام.« روسنزاســتوك را بيشتر 
به عنوان يك شاعر و مترجم دوزبانه در عرصه بين المللي 
مي شناسند؛ البته همانگونه كه خودش نيز اذعان دارد، 
او در ژانرهــاي ديگر ادبي نظير تانكا و هايكو كه ريشــه 
در كشــور ژاپن دارند نيز تخصص دارد. روسنزاستوك 
مي گويد كه فعاليت او به اين حوزه ها محدود نمي شود و 
در عرصه رمان نويسي، نمايش نويسي، داستان هاي كوتاه 
و داستان كودكان نيز دستي دارد. او درباره نگرشش به 
ژانر ادبي هايكو )اشعار كوتاه چند بيتي كه ريشه در ادبيات 
ژاپن دارند( نيز مي گويد: »برخي از عرصه هاي ادبي، نظير 
ژانر هايكوي تصويري داراي يك بعد روحاني هستند.« 
)اين ژانر درواقــع هنر افزودن يك عكس يا نقاشــي به 
يك قطعه شعر نوشتاري هايكوست(. روسنزاستوك را 
همچنين به عنوان يكي از بزرگان شــعر هايكو در اروپا 
مي شناســند. خود او در اين باره مي گويــد: »در طول 
سال هاي سال با پشتكار و جديت تالش كردم به جايگاه 
بااليي در زمينه شعر هايكوي تصويري دست پيدا كنم. 
من براي رسيدن به اين هدف، با عكاس هاي زيادي كار 
كردم كه يكي از آنها »ران روسنزاستوك« عكاس بزرگ 
آمريكايي بود.« )وي نســبتي با گابريل روسنزاستوك 

ندارد(.

گفتوگوياختصاصيهمشهريباگابريلروسنزاستوك،نويسندهوشاعر

كتابترجمه قرآن كريم به زبان ايرلندي

ياوريگانه
روزنامه نگار

كوچكــي  پســرك  روزي 
تصميم مي گيرد براي كشف 
اخترك هــاي ديگــر، خانه و 
گل ســرخ محبوبش را ترك 
كند و بــه زمين بيايــد. او با 
زميني هــاي مختلفي آشــنا 
مي شود كه هركدام چيزي به 
او مي آموزند. پسرك درنهايت 
ماجراي خود را براي خلباني 

كه وسط بيابان گير افتاده تعريف 
مي كند و خلبان اين پسر كوچك را شازده كوچولو مي نامد. 

سال ها از انتشار ماجراي »شازده كوچولو«ي آنتوان دوسنت اگزوپري 
مي گذرد و اين بار فرازميني ديگري به زمين مي آيد كه دست كمي از 
روح بي آاليش و ساده شازده كوچولوي معروف ندارد. اسم اين فرازميني 

»جامني« است.
كم وبيش براي همه مان پيش آمده كه به خودمان بياييم و بفهميم چقدر 
جهانمان مسخره به نظر مي رســد؛ بي هيچ دليلي ناراحت مي شويم، 
خلقمان تنگ مي شود، نســبت به همه آنچه به ما داده شده ناشكري 
كرده و با همديگر همچون چيزي دورريختني برخورد مي كنيم. جامني 
توسط دوستان فضايي اش به زمين آورده شده تا درباره زميني ها يا به 
قول خودشان زبيني ها تحقيق كند. او ميان هم سياره اي هاي خودش 
هم غريبه اســت. جامني آدم فضايي اي ا ست كه بلد نيست كلمات را 
به درستي ادا كند. او همانطور كه بهش دستور داده شده به اينجا و آنجا 
مي رود و با موجوداتي مالقات مي كند كه نماينده افكار و احساســات 
انسان ها هستند. كتاب پر است از تمثيل هاي غني كه هر خواننده ايـ  
صرف نظر از رده سنيـ  مي تواند به قدر فهم خود آنها را آويزه گوشش 
كند و به نحوي بــه زندگي خودش ربــط دهد. براي مثــال كاراكتر 
»پوچي«، ظهور مي كند، اما به محض اينكه بو مي برد حضورش باعث 
پراكندگي ساير شخصيت ها مي شــود، تصميم مي گيرد به اين حس 
»قدرديده نشدن« خاتمه دهد و بگذارد آشــوب، وحشت و اضطراب 
وجود كاراكترها را فراگيرد. همه كاراكترها التماس پوچي را مي كنند. از 
او مي خواهند برگردد و بار ديگر به همه چيز سامان دهد. در پِس چنين 
تمثيل هايي معاني و مفاهيم بســيار جدي نهفته است؛ هرچند شايد 
داستان، ديالوگ ها و كاراكترها به نظر ساده و دوستانه  و بامزه مي آيند. 
هيچ يك از شخصيت هاي اين كتاب جزئي و كوچك نيستند، بلكه نوعي 
استعاره اند. خرسي كه جانش به لبش رسيده از بس موجودات ديگر 
از او مي ترسند و فرار مي كنند، تخمي كه مدام به اين فكر مي كند كه 
قرار است چه چيزي از آب دربيايد، توله سگي كه زباِن ابراز عشق ندارد، 
زنبورهايي كه نگرشي عميق و پيچيده نسبت به عشق دارند، پرندگاني 
كه دوست دارند خورشيد را بخورند، روحي كه با مرگ كنار مي آيد و 
خارپشتي درون گرا كه به آرامي به جامني اجازه مي دهد دلواپسي هاي 
هنري اش را ببينــد. در عين حال، حضور كنجكاوانــه جامني به اين 
شخصيت ها اجازه مي دهد كه راحت حرف دلشان را بزنند؛ طوري كه تا 

قبل از آن اصاًل نمي توانستند اين كار را انجام دهند.
از نظر نوشين سليماني، مترجم اين اثر، اوج داستان صفحات آخر آن 
است. مترجم اشاره مي كند كه درســت برخالف ساختار دراماتيك 
معمول، نقطه اوج در پايان داستان اتفاق مي افتد. نوشين سليماني در 
اين باره چنين مي گويد: »من نخستين بار كه داستان را خواندم، درست 
لحظه آخر وقتي فكر مي كردم داســتان دارد خط پاياني خود را طي 

مي كند، دچار اپيفاني )به انديشي( شدم«.
در قسمتي از اين كتاب، الك پشت دانا به جامني مي گويد: »اگه درختي 
عاشــق جنگل شــه، اما هيچ صدايي ازش درنياد، جنگل هيچ وخت 
مي فهمه درخت عاشقش بوده. « و وقتي درخت را قطع مي كنند، جغد 
دانا به جامني مي گويد: »اگه يه درخت عاشق جنگلي بشه و هيچ كس 
حرفش رو نشنوه، خب شايد درخت خودش مي خواسته توي سكوت 
عاشق بشه و از عشقش جايي حرف نزنه.« درنهايت جامني به سياره 
خودش برمي گردد. به نظر هم سياره اي هايش خيلي تغيير كرده، اما او 

فقط از اينكه بايد احساس ناراحتي بكند، خوشحال است.
جامني سان، نويسنده اين اثر، كتابي پر از جزئيات و ريزه كاري خلق 
كرده است؛ از جلد پشت و رويش بگيريد تا فونت ها، نگاره ها، نقشه زمين 
و غلط هاي اماليي! اگر كسي اين استعاره ها را دريابيد، احتماال زندگي 
برايش معناي بيشتري پيدا خواهد كرد. خب مي دانيد، اين كتاب تقديم 

شده به هر كسي كه خود را در اين جهان بيگانه مي بيند! 
كتاب »همه قريبه ن وختي خدت هم قريبه اي« نوشته جامني سان و 
با ترجمه نوشين سليمان در 295صفحه از سوي نشر ققنوس به قيمت 

48هزار تومان منتشر شده است.

كتابي كه به »شازده كوچولو« پهلو مي زند
بيگانهايدرميانما

نغمههايكلهردرهلند
باوجوداينكهكرونابسياريازفعاليتهاي

هنريدرسراســرجهــانرابهتعطيليموسيقي
كشــانده،آنســامبلزهي»آمستردام
ســينفونيتا«هلند،پروژه»راهيبهسويايران«رابه
صحنهخواهدبرد.بهگزارشهمشهريبهنقلازايسنا،
درايناجرا»هفــتگاهمعلق«از
فرخزاداليقاجراخواهدشدو
كيهانكلهــر،نوازندهمهمان
ُسليستقطعه»آتشگاه«از
جاكوبســن)جادهابريشم(

خواهدبود.همچنينقطعهايازكيهانكلهربرايكمانچه
وويلنسلبراينخســتينباراجراخواهدشد.كيان
سلطانيويلنُسليست،قطعاتفولكشيرازرابهروايت
رضاوالي)آهنگساز(،اجراخواهدكردودرپايانكيهان
كلهروكيانسلطانيبااركســترزهي،قطعهايرااز
آهنگسازجاِزرامبرانتتريو،رامبرانتفرريش،خواهند
نواخت.ايناجرااز۲۹اكتبردرآمستردامآغازخواهد
شــدوبهمدتيكهفتهدرشهرهايديگرهلندادامه
خواهديافت.درسايتآمستردامسينفونيتاآمدهاست:
»دراينبرنامه،۲دنيايموســيقيايرانيوموسيقي
كالسيكغربيبههمميپيوندند.«برنامهپنجشنبه8
آبان)۲۹اكتبر(مســتقيمًاازطريقپايگاهاينترنتي

www. cellobiennale. nl قابلمشاهدهخواهدبود.

فيلــم ســينمايي »جنايــت 
بي دقت« به كارگرداني شهرام سينما

مكري در جشــنواره »توكيو 
فيلمكس« نمايش داده مي شــود. به گزارش 
همشــهري به نقل از روابــط عمومي پروژه، 
جشــنواره »توكيوفيلمكس« امسال دوازده 
فيلم را در بخش مسابقه رسمي خود انتخاب 
كرد كه »جنايــت بي دقت« بــه كارگرداني 
شهرام مكري يكي از اين آثار است. اين فيلم 
يكشنبه 11 آبان ماه در اين جشنواره به اكران 
در مي آيد و پس از نمايش، جلســه پرسش و 
پاســخ به صورت مجــازي با كارگــردان و 
تماشاگران حاضر در ســالن برگزار مي شود. 
جشنواره »توكيوفيلمكس« تا يازدهم آبان ماه 
و در شــهر توكيوي ژاپن برگزار مي شود. كن 
توشي ماندا، كارگردان قديمي سينماي ژاپن، 
رياست هيأت داوران اين جشنواره را برعهده 
دارد و اين فستيوال با نمايش آخرين فيلم او 
يعني »مونينگ دوســت داشــتني« افتتاح 
مي شود. فيلم اختتاميه جشــنواره نيز »بايد 
بهشت باشد« آخرين ســاخته ايليا سليمان 
اســت. همچنيــن در برنامــه امســال 

»توكيوفيلمكــس« نمايش بعضــي از آثار 
مهم ترين كارگردانان سينماي آسيا همچون 
تساي مينگ ليانگ، جيا ژانگ كه، هونگ سان 
سو و … به چشم مي خورد. »جنايت بي دقت« 
به تهيه كنندگي نگار اســكندرفر، محصول 
مؤسسه فرهنگي- هنري كارنامه است و پخش 
بين المللــي آن را كمپاني »دريــم لب« به 
مديريت نسرين ميرشــب برعهده دارد. اين 
فيلــم پيــش از ايــن در بخــش رقابتــي 
جشنواره هايي نظير ونيز، شيكاگو و ويناله به 
نمايش گذاشته شده و جايزه هوگوي نقره اي 
شيكاگو را به دست آورده اســت و حضور در 
»توكيوفيلمكس« نخســتين نمايش آن در 

آسيا خواهد بود.

»جنايتبيدقت«درجشنوارهتوكيو

ازنخستينترجمهقرآنبهزبانالتين
حدوديكهزارهگذشتهاستوتاكنون
قرآندرقارههايگوناگونبهزبانهاي
زياديازجملهزبانهايآفريقايينيز
ترجمهشدهاست.اخيراامادرايرلند،
گابريلروسنزاســتوك،نويسنده،
شاعر،نمايشنامهنويسوعضوانجمن
هنرمنداناينكشوردرحالبهثمر
رســاندنترجمهقرآنكريمبهزبان
ايرلندياست.اينترجمهكهبهيكي
ازكهنترينزبانهاياروپاييدرحال
انجاماست،درسال۲0۲1دردسترس
خوانندگانقرارخواهدگرفت.گابريل
روسنزاستوك،نويسندهايرلنديدر
گفتوگوياختصاصيباهمشــهري
عنوانكردكهدرصدداستترجمه
كالماهللمجيــدبهزبــانايرلندي
راازهرطريقممكــنپيشازپايان
سال۲0۲0بهاتمامبرساند:»اطمينان
دارمنســخهقرآنمقدسدرسال
آيندهدردســترسخوانندگانقرار
ميگيرد.قرآنمجيدبهزبانايرلندي
قراراستتوسطانتشارات»فاس«،
يكمؤسسهانتشاراتيژزوئيت،در
سال۲0۲1درايرلندبهچاپبرسد.«
گابريلروسنزاستوكدراينگفتوگو
عالوهبرتوضيحدربارهداليلترجمه
قرآنكريمبهزبانايرلنديوراهدرازي
كهدراينزمينهپيموده،بهزمينههاي
آشنايياشبااسالموعالقهواشتياق
خويشبهاشعارمولويوسلطانولدو
همچنينتبحرشدرزمينهسرودن

اشعار»هايكو«نيزاشارهميكند.

زباني در خطر فراموشي
گابريلروسنزاستوكدرباره
تخصصاصليخوددرزمينه
نويســندگيبههمشــهري
ميگويد:منيكنويســنده
دوزبانههستم.زبانايرلندي
نيزانتخابمنبرايبرقراري
ارتباطادبيبامخاطبانماست.
اينزبــانقديميترينزبان
اروپاييپساززبانهايالتينو
يونانياست.اينزبانهمچنين
يكياززبانهايياستكهدر
معرضخطرفراموشــيقرار
دارد.زبانايرلنديزمانيزبان
رســميايرلندبودهوهمگان
بهآنسخنميگفتند.)امروز
نيزجمهوريايرلندازاينزبان
بهعنوانزبانرســميكشور
حمايتميكنــدودرايرلند
شــمالينيزبهاينزبانسخن
ميگويند.دراتحاديهاروپاهم
زبانايرلنــديبهعنوانيكي
اززبانهايرســميشناخته
شدهاســت.(روسنزاستوك
دربارهتفاوتزبــانايرلندي
بازبانانگليسينيزميگويد:
»ازميانايندوزبان،ايرلندي
كهنتراست؛چراكهبهخانواده
زبانهايســلتيتعلقداردو
همهاينزبانهادرمعرضخطر
فراموشيهستند.ازچنددهه
اخيرتابهامــروزدرجايجاي
دنيازبانهايقديميدرمعرض
خطرانقراضهستند.بشراز
دنيايامروزكهشــورشها،
بيعدالتيهــا،جنگهاوفقر
ونابرابري،كوچهاياجباري،
قحطيوبيمــاريكروناآنرا
دربرگرفتهاحساسنااميدي
ميكند.درچنينشــرايطي
بهنظرميرسدكهروزنامههاو
تلويزيوننيزمملوازاخباري
دربارهانقراضزبانهايباستاني
شدهباشد.مناخيرامقالهاي
نوشتهامدربارهاينكهچرابخش
مهميازمــردمايرلند،ديگر
ايرلنديصحبــتنميكنند.
شايدبتواندريككلمهدليل
آنراتوضيحداد:»استعمار«.
بسياريازمعتقدانبهمعجزات
الهيبراينباورنــدكهزبان
ايرلنديهيچگاهازبيننخواهد

رفت.«

اختصاصي  همشهري

آرشنهاوندي
روزنامه نگار
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مهمترينواكنشها
تركيه: بدون شك هدايت اعتراضات اسالمي اخير 
عليه فرانســه در اختيار تركيه و به طور مشخص 
رئيس جمهور اين كشــور اســت. اردوغان طي 
روزهاي گذشته با تعابير بسيار تندي عليه مكرون 
موضع گيري داشته و از ديگر كشــورهاي اسالمي نيز خواسته به 
موج ضد فرانسوي بپيوندند. او در سخنان روز گذشته خود، امانوئل 
مكرون را شخصيتي بيمار و داراي گرايش هاي نژادپرستانه توصيف 
كرد. به گزارش شبكه الجزيره، كمپين تحريم كاالهاي فرانسوي 
نيز عمدتا از سوي رسانه ها و جريانات وابســته به تركيه يا قطر 

حمايت مي شود.

پاكستان: اسالم آباد ازجمله پايتخت هاي اسالمي 
است كه طي روزهاي گذشته شاهد تجمعات پراكنده 
مسلمانان عليه فرانســه بوده است. عمران خان، 
نخست وزير اين كشور نيز در انتقاد از مواضع مكرون 
گفت: تأسف آور است كه رئيس جمهور فرانسه براي تامين منافع 
خود به جوسازي عليه مســلمانان جهان و مخصوصا مسلمانان 
ســاكن اروپا روي آورده اســت. عمران خان پيش از اين نيز در 
پرونده جنايات دولت هند عليه مسلمانان كشمير خواستار اتحاد 

قدرت هاي اسالمي شده بود.

عربســتان: با وجود تالش دولت عربستان براي 
عبور كم هزينه از بحران اخير، مردم اين كشــور 
واكنش گســترده اي عليه مواضــع رئيس جمهور 
فرانسه از خود نشــان داده اند؛ به گونه اي كه بخش 
مهمي از تصاويــر تحريم يا حتي آتش زدن كاالهاي فرانســوي 
توسط شهروندان سعودي تهيه شده است. اين در حالي است كه 
رسانه هاي نزديك به محمد بن سلمان، وليعهد سعودي از ابتداي 
 ماه جاري، كمپيني را براي تحريم كاالهاي ســاخت تركيه آغاز 

كرده بودند.

تونس: بيشــترين اعتراضات مدني و صنفي عليه 
رفتارهاي رئيس جمهور فرانسه در تونس رخ داده 
است. براي مثال پارلمان اين كشور با صدور بيانيه اي 
از قيس سعيد، رئيس جمهور تونس خواسته نشست 
ســاالنه فرانكوفون )اتحاديه كشورهاي فرانســوي زبان( را لغو 
كند. همچنين اتحاديه معلمان و فرهنگيان كه ازجمله مهم ترين 
تشكيالت صنفي در تونس به شمار مي رود خواستار حذف كامل 
زبان فرانسوي از برنامه آموزشي اين كشور شده است. عالوه بر اين 
طي روزهاي گذشته چندين تجمع مسالمت آميز عليه رئيس جمهور 

فرانسه در مقابل سفارت اين كشور در تونس برگزار شده است.

لبنان: اگرچه همانطور كــه انتظار مي رفت دولت 
لبنان به دليل وابســتگي هاي همه جانبه، تاكنون 
هيچ واكنشي نسبت به مواضع رئيس جمهور فرانسه 
عليه مسلمانان نداشته، اما مفتي اعظم اين كشور و 
همچنين حزب اهلل در بيانيه هاي جداگانه عليه مكرون موضع گيري 
كرده اند. در بيانيه شيخ عبداللطيف دريان آمده: فرانسه به پايگاهي 
براي تعدي مستمر عليه حيثيت مســلمانان جهان تبديل شده 
است. حزب اهلل لبنان نيز ضمن محكوميت رفتارهاي رئيس جمهور 
فرانسه از مسلمانان جهان خواســته براي دفاع از حقوق و اصول 

خود متحد شوند.

كيوسك

بار ديگر كشورهاي اسالمي 
به صحنه اعتراضات مردمي 
عليه فرانســه تبديل شده 
اســت؛ اعتراضاتي كه طي ســال هاي اخير بارهــا تكرار شــده و به تعبير 
عبدالباري عطوان، ســردبير روزنامه رأي اليوم مي تواند نشانه اي از بحران 
عميق شكل گرفته ميان جوامع اســالمي با اروپا باشــد. ماجراي آخرين 
بحران به انتشار كاريكاتوري توهين آميز عليه پيامبر اسالم )ص( در يكي از 
نشريات فرانسوي و البته دفاع تمام قد امانوئل مكرون از انتشار اين كاريكاتور 
برمي گردد. رئيس جمهور فرانســه طي يك هفته گذشــته 2بار با تأكيد بر 
»اصل آزادي بيان« از توهين به پيامبر اسالم دفاع كرده است. او پيش از اين 
نيز بارها عليه دين اسالم و مسلمانان موضع گيري كرده و تمدن اسالمي را 
بستر خشونت در جهان معرفي كرده بود. جالب آنكه مكرون با وجود تشديد 
اعتراضات اسالمي، باز هم از موضع خود عقب نشيني نكرده و با انتشار توئيتي 
به زبان عربي نوشت: »هيچ چيزي هرگز باعث نمي شود كه عقب بنشينيم. 
ما به تمامي اختالفات بــا روحيه صلح احترام مي گذاريم. هرگز ســخنان 
تنفرآميز را قبول نكرده و از بحث منطقي دفــاع مي كنيم. همواره در كنار 
كرامت انساني و ارزش هاي جهاني خواهيم ايستاد.«  اگرچه مواضع رسانه اي 
فرانسه عليه اعتراضات بسيار قاطعانه است اما به نظر مي رسد نوعي نگراني 
در ميان مقامات اين كشور نســبت به تحريم كاالهاي فرانسوي در جوامع 
اســالمي به وجود آمده است. نشــانه هاي اين نگراني را مي توان در آخرين 
بيانيه وزارت خارجه فرانسه مشاهده كرد، بيانيه اي كه در آن ضمن مخالفت 
با اصل تحريم كاالهــاي اقتصادي به داليل سياســي و مذهبي، از رهبران 
كشورهاي عربي خواسته شده براي جلوگيري از فراگير شدن موج تحريم 
»با مردم خود صحبت كنند«. اين بيانيه پس از انتشــار تصاويري مبني بر 
تخليه قفسه كاالهاي فرانسوي در برخي فروشگاه هاي عربستان، قطر، اردن، 
تركيه و... صادر شده است. اما ريشه اين بحران در كجا است؟ آيا واقعا تمام 
مشكالت ميان قدرت هاي اســالمي با فرانسه در يك كاريكاتور توهين آميز 
و چند موضع گيري سياسي محدود مي شــود يا بايد در اين صحنه به دنبال 

عوامل جدي تري باشيم؟

بحران  روابط تركيه-فرانسه و مسئله انرژي
اگر به مدت زمان كوتاهي پيش از شكل گيري جنجال اخير باز گرديم، با بحراني 
بي سابقه در شرق درياي مديترانه مواجه خواهيم شد؛ بحراني كه در يك سوي 
آن فرانســه و در ســوي ديگرش تركيه قرار دارد. اگرچه اين بحران در ظاهر 
مي تواند شكلي مذهبي )اسالمي-مسيحي( و يا حتي هويتي داشته باشد اما 
در حقيقت كليدواژه آن انرژي و به طور مشخص »گاز« است. فرانسه با تكيه به 
يونان، متحدان عربي و البته اسرائيل به دنبال استفاده حداكثري از منابع گازي 
كشف شده در شرق درياي مديترانه است تا به اين ترتيب ميزان تأثيرگذاري 
روسيه بر اقتصاد كشــورهاي اروپايي را كاهش دهد. دولت تركيه نيز اميدوار 
است با اســتفاده از نفوذ و قدرت نظامي خود، به منابع جديد و بيشتري براي 

درآمدزايي و تقويت اقتصاد خود دست يابد. اين بحران به دليل حمايت فرانسه 
از اسرائيل، يونان و نيروهاي ســكوالر عربي )نظير دولت هاي مصر و امارات( 
در مقابل حمايت تركيه از اســالمگرايان و به طور مشخص اخوان المسلمين 

به تدريج رنگ و بويي مذهبي و عقيدتي به خود گرفته است.

بحران هاي داخلي و نياز به پايگاه مردمي
عزمي بشاره، متفكر عربي و از مشــاوران امير قطر در تحليل حمالت اخير 
مكرون به اسالم و مسلمانان مي نويســد: نبايد در اين صحنه از تقويت موج 
راست افراطي در جامعه فرانسه غافل شد. مكرون يا هر سياستمدار ديگري 
مي داند افكار عمومي در اين كشــور به جريانات راست افراطي و مخصوصا 
ضد اسالمي گرايش پيدا كرده است؛ جرياناتي كه اصلي ترين رقيب مكرون 
در انتخابات رياســت جمهوري بوده اند. بنابراين او ناچار است براي تقويت 
پايگاه مردمي، خود را به عنوان رهبري مخالف با نفوذ اسالم گرايان معرفي 
كند. اين در حالي اســت كه اتخاذ چنين مواضعي با شــعارهاي انتخاباتي 
مكرون در تضاد اســت. جالب آنكه در ســوي ديگر معادله نيز رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه، اتخاذ مواضع تند اسالمي و ضد غربي-اروپايي 
را به نفع موقعيت خود نزد افكار عمومي ارزيابي مي كند، تا جايي كه گفته 
مي شود تبديل موزه اياصوفيه به مسجد به رغم تمام مخالفت هاي بين المللي، 
تصميمي در جهت بهبود موقعيت سياســي حزب عدالت و توسعه، پس از 

شكست در انتخابات شهرداري ها بوده است.

پافشاري امانوئل مكرون بر دفاع از كاريكاتورهاي توهين آميز عليه 
پيامبر اسالم)ص(، خشم جوامع اسالمي را به دنبال داشته است

اتحاداسالميعليهفرانسه
طرفداران ترامپ و بايدن زير بار 

شكست مي روند؟

با آغاز شمارش معكوس براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا، 
فضاي سياسي اين كشــور ملتهب تر شده و نگراني ها از واكنش 

مردم و نامزدها به نتيجه اين رقابت افزايش يافته است.
براساس نظرسنجي رويترز كه نتايج آن ديروز منتشر شد، بيشتر 
از 40درصد طرفداران دونالد ترامپ و جو بايدن گفته اند كه اگر 
نامزد محبوبشان برنده نشــود، نتيجه انتخابات را نمي پذيرند. 
براســاس اين نظرســنجي كه طي 2 هفته اخير انجام شــده، 
43درصد هواداران بايدن زيربار پيروزي نامزد جمهوريخواهان 
نمي روند و 41درصد هواداران ترامپ نيــز پيروزي رقيب او را 
برنمي تابند. 22درصد طرفــداران بايدن و 16درصد طرفداران 
ترامپ نيز گفته اند كه اگر نامزد موردنظرشــان برنده نشود، در 
تجمع هاي خياباني شركت مي كنند يا حتي دست به خشونت 

مي زنند.
دونالد گرين، اســتاد علوم سياسي دانشگاه كلمبيا معتقد است 
كه احتمال خشــونت بعد از انتخابات رياست جمهوري وجود 
دارد، اما اگر رقابت نزديك باشد يا يك نامزد ادعاي تقلب بكند، 
دامنه اين خشونت خيلي وســيع تر خواهد بود. به همين دليل 
خيلي از مخالفان ترامپ اميدوارند كه نتيجه انتخابات بهانه اي 

به دست او ندهد.
نظرسنجي اخير رويترز و يك مركز تحقيقاتي در پاريس نشان 
مي دهد بايدن با 8درصد اختالف با ترامپ، پيشتاز ميدان است. 
51درصد رأي دهندگان گفته اند كه بــه نامزد دمكرات ها رأي 
مي دهند، درحالي كه 43درصد، نامزد جمهوريخواهان را انتخاب 
مي كنند. بايدن همچنين در ايالت هاي ويسكانسين و ميشيگان 
نيز وضعيت بهتري از ترامپ دارد؛ هرچند در ايالت هاي چرخشي 
مانند پنسيلوانيا، آريزونا و كاروليناي شمالي رقابت نزديك است.

نامزدهاي جمهوريخواه و دمكرات نيز در مورد واكنش خود به 
نتيجه انتخابات اظهارنظرهاي متفاوتي داشــته اند. به گزارش 
بي بي سي، بايدن گفته كه نتيجه انتخابات را مي پذيرد، اما تأكيد 
كرده كه » تك تك رأي ها را بشماريد«. از سوي ديگر هيالري 
كلينتون، نامزد دمكرات ها در انتخابات 4ســال پيش، با توجه 
به اينكه امســال زمان شــمارش آرا طوالني خواهد بود، گفته: 
»بايدن بايد صبر كند و تحت هيچ شرايطي نبايد همان روز اول 
شكست را بپذيرد. « اين موضوع از آن نظر مهم است كه ممكن 
است نامزد پيشــتاز در روز انتخابات، در نهايت بعد از چند روز 

و شمارش همه آرا به ويژه رأي هاي پستي، برنده نهايي نباشد.
رئيس جمهور آمريكا اما بارها ســالمت انتخابات را زيرســؤال 
برده و بدون بيان دليل قانع كننــده اي از احتمال تقلب برعليه 
خودش به ويژه در روند رأي گيري پستي ابراز نگراني كرده است. 
او همچنين گفته كه اگر ببازد به راحتــي از قدرت كناره گيري 
نمي كند. ترامپ روز دوشنبه در توييتي ادعا كرد كه دادگاهي 
در پنسيلوانيا درخواست كمپين او براي فرستادن ناظر به دفاتر 
انتخاباتي را رد كرده است. او با ننگين خواندن اين اقدام نوشت: 
» ما فقط به دنبال شــمارش آرا به صورت عادالنه هستيم. اين 
)كار دادگاه پنســيلوانيا( مي تواند نتايج خيلــي بدي به دنبال 

داشته باشد. «
ترامپ در اظهارنظر ديگري گفته كه ممكن است نتيجه انتخابات 
به ديوان عالي آمريكا كشيده شــود. اين اتفاق سال 2000هم 
افتاده بود، وقتي ال  گور نامــزد دمكرات ها به دليل فاصله كم با 
رقيبش، جورج بوش در فلوريدا درخواست بازشماري آرا را داد. 
36روز طول كشيد تا ديوان عالي در نهايت درخواست بازشماري 
او را رد كند و رقابت به نفع نامزد جمهوريخواهان به پايان برسد.

ركورد تازه انتخابات آمريكا
60ميليــون آمريكايي تا روز ديروز رأي خــود را در صندوق ها 
انداختند كه ثبت چنين آمار بااليــي در رأي گيري زودهنگام، 
پيش بيني ها را براي شكستن ركورد مشاركت مردم در انتخابات 
امســال به واقعيت نزديك كرده اســت. باالترين مشــاركت 
آمريكايي ها با 65درصد به انتخابات رياســت جمهوري ســال 
1908برمي گردد. به گــزارش گارديــن، صاحب نظران علت 
اين حضور پررنگ را شــخص ترامپ و مديريــت ضعيفش در 
كنترل كرونا كه موجب ابتــالي 8.8ميليون آمريكايي و مرگ 
بيش از 230هزار نفر شــده، مي دانند. دكتر لري ساباتو، رئيس 
و مؤسس مركز علوم سياسي دانشگاه ويرجينيا، شرايطي را كه 
رئيس جمهور آمريكا در اين كشــور ايجاد كــرده به »كابوس« 
توصيف مي كند و معتقد است: »مردم به اين نتيجه رسيده اند 
كه اگر اين انتخابات مهم ترين انتخابات زندگي شــان نيســت، 

دست كم يكي از مهم ترين آنهاست. «
يك ســوم رأي هايي كه تاكنون داده شــده مربوط به 3ايالت 
پرجمعيت و تأثيرگــذار كاليفرنيــا، تگزاس و فلوريداســت. 
نظرســنجي ها حاكي اســت كه بايدن در كاليفرنيا و فلوريدا از 
ترامپ جلوتر اســت، اما در تگزاس رقابت هر دو نامزد تنگاتنگ 
است. در فلوريدا كه 29رأي الكترال دارد، تاكنون 5.3ميليون 
رأي پســتي و حضوري داده شــده كه 40درصد از 14ميليون 
رأي دهنده ثبت شــده ايــن ايالت را شــامل مي شــود. نامزد 
دمكرات هــا در اين ايالت 7درصد )400هــزار رأي( از رقيبش 

جلوتر است.
ســاباتو معتقد اســت كه اگر ترامپ رأي اين ايالت را به دست 
نيــاورد، قطعا بازنــده انتخابــات خواهد بــود. بــه گفته او، 
جمهوريخواهان نبايد خيلي به رســم معمــول كه دمكرات ها 
زودتر و جمهوريخواهان ديرتر رأي مي دهند، دلخوش باشند: » 
هر احتمالي وجود دارد و حتي ممكن است خيلي از طرفداران 
ســالمند آنها به دليل طغيان كرونا اصال در روز انتخابات زنده 

نباشند. «

انتخابات آمريكا

اجراي محدوديت هاي شــديد 
كرونايــي در 43شهرســتان  ايرانشهر

فوق بحراني كشور از سوي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا به استان هاي مرتبط ابالغ 
شد. پيگيري تصادفي روزنامه همشهري نشان 
مي دهد كه عموم مناطق درگير از روز گذشته 
)دوشنبه 5آبان( با اين دســتورالعمل همراه 

شده اند.

كرمانشاه: ستاد اســتاني مقابلــه با كروناي 
كرمانشــاه با توجه به وضع قرمز اين استان، 
عالوه بــر محدوديت هاي شــديد و تعطيلي 
در 6شهرستان اســالم آباد غرب، گيالنغرب، 
هرسين، جوانرود، سرپل ذهاب و پاوه در ساير 
شهرستان ها هم محدوديت هاي 22گانه اعمال 
كرده اســت. مهدي محمــدي،  مديركميته 
اطالع رساني ســتاد كروناي كرمانشاه با بيان 
اينكه اين تصميم از ســوي ســتاد اســتاني 
گرفته  شــده و از سوي ســتاد ملي مقابله با 
كرونا تأييد شده است به همشهري مي گويد:  
»محدوديت هــاي 22گانه شــامل تعطيلي 
فروشــگاه هاي لوازم بهداشــتي و آرايشــي، 
قنادي ها، مراكــز طبخ غذا، نمايشــگاه هاي 
تخصصي، دانشــگاه، مدارس، آموزشگاه ها، 
كتابخانه ها، سينما و تئاتر، موزه ها، تاالرهاي 
پذيرايي، ســالن هاي زيبايي، باشــگاه هاي 
ورزشــي، نمازجمعه، هيئت هــاي مذهبي و 
تكايا، مساجد و مصلي ها، بازار خودرو، امالك، 
زرگران و... اســت.« به گفته وي، روز گذشته 
191بيمار جديد در كرمانشــاه شناســايي و 
10مورد فوت ثبت شــد و ســتاد استاني بعد 
از يك هفتــه دربــاره تــداوم محدوديت ها 

تصميم گيري خواهد كرد.
كرمان: ســيدوحيد احمــدي طباطبايي، 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
هم از آغاز محدوديت ها در شهرســتان هاي 
بحراني كرمان از روز گذشــته خبر مي دهد 
و به همشــهري مي گويد:  »محدوديت هاي 
شديد كرونايي در 3 شهرستان بافت، بردسير 
و رفسنجان طبق مصوبه ستاد ملي كرونا آغاز 
و در كنــار آن محدوديت هايي درباره فعاليت 
مشــاغلي چون مراكز طبخ غذا، مراسم هاي 
مذهبي و... اعمال شــده است.« به گفته وي، 
نامه رسمي آغاز محدوديت ها از سوي معاون 
سياسي- امنيتي استاندار كرمان ابالغ شده و 
به دليل تعطيلي روز يكشنبه، ديرتر به دست 

مسئوالن علوم پزشكي رسيد، اما محدوديت ها 
از ابتداي روز دوشنبه اعمال شد.

خوزستان: در خوزستان هم مسجد سليمان 
با تصميم ســتاد اســتاني و تأييد ستاد ملي 
به قرنطينه كرونايي رفت و همــه مراكز اين 
شهرستان به جز مشــاغل ضروري گروه يك 
تا اطالع ثانوي تعطيل اعالم شــدند. حسين 
كاملي،   سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي اهواز 
تصميم گيري بعدي درباره اســتمرار يا توقف 
محدوديت ها را منوط به شرايط شهرستان در 

روزهاي آتي مي داند.
آذربايجان شرقي:6شهرســتان آذرشهر، 
جلفا، چاراويماق، عجب شــير، مراغه و مرند 
در آذربايجان شــرقي در فهرســت 43شهر 
فوق بحراني كشور هستند، اما رئيس دانشگاه 
علوم پزشــكي تبريز توضيح مي دهد كه نامه 
رســمي و ابالغيه دربــاره چگونگــي اعمال 
محدوديت ها تا ظهر روز دوشنبه به اين مركز 
نرســيده و به همين دليل هنوز محدوديت ها 
در شهرستان هاي اين استان آغاز نشده است، 
اما امكان دارد تا پايان امروز)دوشنبه( ابالغيه 
به دست ما برســد كه در اين صورت بالفاصله 
محدوديت ها را اعمال مي كنيم. محمدحسين 
صومي بــا بيان اينكــه قرار اســت طبق اين 
تصميم گروه2 و  3 و 4 مشاغل تعطيل باشند 
و محدوديت هايي درباره ســاير فعاليت ها هم 
اعمال شود به همشهري مي گويد: »آذربايجان 
شرقي در 24ساعت گذشته بيشترين آمار را از 
ابتداي شــيوع كرونا تا كنون داشت. براساس 
آخرين آمار، روز گذشــته 298مورد به جمع 
بيمــاران بســتري اضافه شــدند. همچنين 
17مورد فوت در اســتان ثبت شد.« صومي 
تأكيد مي كند كه ميزان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در آذربايجان شــرقي تا چهارشنبه 
هفته گذشــته 62درصد بوده كه رقم پاييني 
است و مردم بايد بيشتر پروتكل هاي بهداشتي 

را رعايت كنند.
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكي، تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، 
خراســان جنوبي، ســمنان، قزوين، لرستان، 
اردبيل، خوزســتان، كرمانشــاه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوشــهر، زنجــان، ايالم، 
خراســان  رضوي، مازنــدران، چهارمحال و 
بختياري، البرز، آذربايجــان غربي، مركزي، 
كرمان، خراســان شــمالي، همــدان، يزد و 

كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند.
همچنين روز گذشــته 5960بيمــار جديد 
شناسايي شدند و 337نفر نيز جان خود را از 

دست دادند.

همراهي استان ها براي مهار كرونا
همشهري روند اعمال محدوديت هاي شديد كرونايي در استان ها و شهرستان هاي با 

وضعيت فوق بحراني را بررسي كرد

 روزنامه فايننشــال تايمــز در صفحه اول 
خود به بررسي ادعاهاي تازه دونالد ترامپ 
در مورد شكســت ويروس كرونا در آمريكا 
پرداخته اســت. ترامپ در سخنان خود در 
جمع هوادارانش در فلوريدا گفت كه دولت 
موفق شده ورق را برگرداند و روند صعودي 
ابتال به كرونا را مهــار كند. او گفت: »زندگي 
عادي تنها چيزي است كه ما مي خواهيم و اين 
در حال ممكن شدن است.« سخنان ترامپ در 
حالي مطرح مي شود كه روزانه حدود 60هزار 
نفر در آمريكا به كرونا مبتال مي شوند. شمار 
تلفات ويروس در آمريكا نيز از مرز 220هزار 
نفر گذشته است. بحران كرونا به بالي جان 
ترامپ در جريان مبارزات انتخاباتي تبديل 
شده و او سعي دارد در مدت زمان باقي مانده، 
اندكي از فشارها عليه خود و دولتش بكاهد. 

روزنامه العربي الجديد در صفحه نخست خود 
به وضعيت كشورهاي اروپايي در سايه انتشار 
وسيع ويروس كرونا پرداخته است. به نوشته 
اين روزنامه، بخش عمده جوامع اروپا به دليل 
بازگشــت موج دوم كرونا در شرايط بسيار 
سختي به سرمي برند؛ به گونه اي كه همزمان با 
افزايش چشمگير آمار مبتاليان، سياست هاي 
قرنطينه، تعطيلي هاي گســترده و... نيز از 
سر گرفته مي شــود. براساس پيش بيني ها، 
تعداد مبتاليان موج دوم در برخي كشورها 
نظير دانمارك به بيش از 600هزار تن خواهد 
رسيد. اين در حالي است كه منابع پزشكي 
نسبت به احتمال فروپاشي نظام درماني در 
برخي كشورهاي كوچك اروپايي ابراز نگراني 
كرده اند. از سوي ديگر، قرنطينه و تعطيلي، 
موج بيكاري و فقر در كشورهايي نظير فرانسه 

را به دنبال دارد.

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

ترامپ مدعي شكست كرونا

سونامي كرونا اروپا را تعطيل كرد

ارمنستان و جمهوري آذربايجان روز گذشته 
يكديگر را مســئول نقض آتش بس و تداوم رويداد

درگيري ها بر ســر كنتــرل منطقه قره باغ 
معرفي كردند.

آتش بس »بشردوســتانه« بين آذربايجــان و نيروهاي 
ارمنستان قرار بود از ساعت 8صبح ديروز به وقت محلي 
اجرا شود. اين در حالي است كه باكو و ايروان از دقايقي بعد 
از آغاز آتش بس، از نقض آن از ســوي طرف مقابل سخن 
گفتند. به گــزارش الجزيره، وزارت خارجــه آذربايجان 
نيروهاي ارمنستان را متهم كرد كه شهر ترتر و روستاهاي 
اطراف آن را هدف قرار داده اند. اين وزارتخانه تأكيد كرد 
كه ارتش آذربايجان به توافق آتش بس پايبند بوده است. 

در مقابل نيروهاي ارمني قره بــاغ از حمالت توپخانه اي 
ارتش آذربايجان عليه مواضع خود خبــر دادند. آنها نيز 
مانند طــرف مقابل تأكيــد كرده اند كه به مفــاد توافق 

آتش بس پايبند بوده اند.
مقامات جمهوري آذربايجان و ارمنستان روز يكشنبه در 
واشنگتن بر ســر برقراري آتش بس به توافق دست يافته 
بودند. اين سومين توافق دو طرف براي برقراري آتش بس 
طي هفته هاي اخير است. دونالد ترامپ پس از چند هفته 
بي توجهي به جنگ قره باغ، وعده داده بود كه اين مناقشه 

را حل خواهد كرد.
جمهوري آذربايجان و ارمنستان نخســتين بار روز 10 
اكتبر )26 مهر( در مسكو براي برقراري آتش بس توافق 
كردند. دو طرف يك هفته بعد پس از شكست نخستين 
توافق آتش بس بار ديگر بر سر توقف درگيري ها به توافق 
رسيدند اما دومين توافق آتش بس هم با شكست روبه رو 

شد. 

 شكست سومين آتش بس
در قره باغ

 سيده زهرا عباسي
خبرنگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

تجمع مردم در استانبول در اعتراض به سخنان مكرون
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خيزتاخاطربدانتركسمرقنديدهيم
كزنسيمشبويجويموليانآيدهمي

در قصيده مشهوري از رودكي آمده است: 
بويجويموليانآيدهمي
ياديارمهربان،آيدهمي

ريگآمويودرشتيراهاو
زيرپايمپرنيانآيدهمي
جويموليانكجاست؟

سرزميني سرسبز خارج از شهر بخارا بوده كه سامانيان در آنجا بوستان هاي زيبايي 
ساخته بودند. وقتي حافظ در مصراع اول مي خواهد خاطر به آن ترك سمرقندي 
دهد، مرادش از جوي موليان هم بخاراست، 2 سرزمين زيباخيز و زيبايي شناس كه 
يكي چون قند است و ديگري يعني »بخارا، منبع دانش بَُود« )دفتر سوم مثنوي(. 
نام بخارا، شهر مشهور ماوراءالنهر، از »بخار« يعني »بسيار علم« گرفته شده است.

پس شاعر ما، دنبال نعمت هاي شيريني است كه بوي فضل و دانش دارند، زيبايي 
و جمالي كه بوي كمال از آن به مشــام مي رسد. شــايد از همين رواست كه اگر 
ترك شيرازي، دل شاعر را به دســت آورد، حاضر است همه اين جمال و كمال را 

به پايش بريزد.
از فردوسي تا نظامي و مولوي و عطار و حافظ و... بارها نام اين شهر در شعر فارسي 
آمده اســت و حتي به عنوان منطقه اي كه فاصله ها را با آن بسنجند به كار رفته، 
 مثال از چين تا بخارا، ز حد حبش تا بخارا، از بخارا تا به بلخ و... و به گفته كسايي، 

»وز جوي موليان است پيرايه بخارا«
اين طور اســت كه شــاعر كلمات را در هم مي پيچد تا با ياد يار، سينه ماالمال از 

دردش را مرهمي بگذارد.

عكس:حامدخورشيدي ديداراحمدمسجدجامعي،عضوشوراياسالميشهرتهرانباخبرنگارانهمشهري،برايتسليتبهمناسبتدرگذشتمحمدرضااكبري،كارتونيستوگرافيست

خشم، واكنش طبيعي انسان به موقعيت هايي 
است كه در آن دچار ناكامي شده يا احساس 
تهديد مي كند. از اين رو، پرخاشگري يك 
رفتار با هدف صدمه زدن به فردي ديگر يا 

اموال اوست، ولي خشم يك احساس است كه الزاما منجر 
به پرخاشگري نمي شــود. بهترين رويكرد در برخورد با 
خشم اين است كه به جاي برون ريزي شديد يا سركوب 
و جابه جا كردن خشم، آن را به شيوه اي شجاعانه و بدون 
رفتار پرخاشــگرانه ابراز كرد. ازجمله مهارت هايي كه به 
كنترل خشم كمك مي كند، مي توان به تن آرامي، تنفس 
شكمي، توجه برگرداني به فردي ديگر يا فعاليت لذتبخش 
جايگزين، شناسايي نگرش هاي منفي برانگيزاننده خشم و 
جايگزين كردن آن با افكار مقابله اي مثبت و ترك موقعيت 
اشاره كرد. مهارت ترك موقعيت در وضعيتي كه خشم در 
حال رسيدن به نقطه جوش است، به كمك فرد مي آيد. 
همچنين براي انجام آن، پــس از توافق طرفين، هريك 
مي بايستي به مكاني جداگانه رفته و سعي در آرام كردن 
خود داشته باشــند و به موضوع مســبب عصبانيت فكر 
نكنند و پس از يك ساعت كنار يكديگر بازگردند و حتي 
درصورت آمادگي نداشــتن، ادامه بحث را به 24ساعت 

بعد موكول كنند.

ـ تنها زماني بايد از فكر كردن به آينده غافل شــد كه در 
حقيقت آينده اي وجود نداشته باشد.

ـ وقتي انسان ببري را بكشد، نامش را تمرين 
مردانگي مي گذارند، ولي وقتي ببري انسان 

را بدرد، نام اين كار را توحش و آدمخواري 
مي نهند؛ تفاوت جنايت و عدالت هم در 

قاموس بشر از اين بيشتر نيست.
جورج برنارد شاو

محبوبهخوزانتاب آوري
روانپزشك و استاديار دانشگاه

ِكلك

كراكوف:مدير يك باشگاه ورزشي در لهستان براي ماموراني 
كه به ظن باز بودن اين مكان در روز هاي شــيوع كرونا آمده 
بودند طوري صحنه ســازي  كرد كه انگار كاربري اين باشگاه 
به كليســا تغيير پيدا كرده و بنابراين كار غيرقانوني در آنجا 
انجام نمي شود. به گزارش آديتي سنترال، مارتا  جامروز كه به 
قوانين محدود كننده اماكن عمومي در ايام كرونا آشنا بود، با 
هماهنگي اعضاي باشگاه ورزشي خود آن را طوري جلوه داد 

كه همگي در حال دعا كردن هستند.

مسكو:زن خدمتكاري كه ساختمان شوراي پوواليخينو 
در روســيه را تميز مي كــرد به عنوان رئيس اين شــورا 
انتخاب شــد. به گزارش بي بي ســي، مارينا اودگوسكايا 
4 سال خدمتكار اين ساختمان بود تا اينكه يكي از اعضاي 
كميسيون انتخابات محلي به او پيشنهاد كرد در انتخابات 
شركت كند و او هم اين پيشنهاد را پذيرفت. اكنون كه او 
رأي آورده يكي از راي دهنده ها مي گويد: از دروغ و تزوير 

سياستمدار ها خسته شده بوديم.

اوزاكا:توليد كيسه هاي پالستيكي قابل خوردن، مخصوص 
غذادهي به 1200آهوي پــارك ناراي ژاپن جلوي مرگ ومير 
آنها را خواهد گرفت. به گزارش اينديپندنت، بازديد  كننده ها با 
كيسه هاي پالستيكي به اين حيوانات غذا مي دادند و همين كار 
كه مصداق دوستي خاله خرسه با آهوها بود موجب مرگ آنها 
مي شد. در جسد برخي از اين حيوان ها 4كيلو كيسه پالستيكي 
يافت  شد. كيسه هاي جديد از جنس سبوس برنج است و معده 

آهو ها به راحتي آن را هضم مي كند.

دبي:فواره موسوم به »نخل جميرا« به عنوان بلند ترين فواره 
جهان نامــش در كتاب ركورد هاي جهاني گينس ثبت شــد. 
به گزارش ديلي ميل، فواره نخل واقع در مركز خريد بزرگ نخيل، 
7327مترمربع وسعت دارد و حدنصاب جديدي را در ر كوردهاي 
جهاني گينس به نام خود به ثبت رسانده است. آبپاش هاي اين 
فواره كه در كنار دريا واقع شــده اند، آب را تا ارتفاع 150متري 
به باال پرتاب مي كند و بيش از 3هزار چراغ رنگارنگ جلوه هاي 

بصري منحصر به فردي را براي آن ايجاد مي كند.

بلندترينفوارهجهانپاياندوستيخالهخرسهباآهوهاخدمتكارشورا،رئيسشوراشدباشگاهورزشيدرپوششكليسا

كنترلخشم

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:لكّل ضلّه علّه؛
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رمان »زندگي كوتاه شگفت انگيز اســكاروائو« نوشته 
خونودياس با ترجمه  نادر قبله اي از ســوي نشــر خزه 
منتشر شد. دياس در اين كتاب، ماجراي اسكار را تعريف 
مي كند كه از آن خوره هاي داستان هاي علمي - تخيلي 
است و بيش از حد اضافه وزن دارد، اما پسربچه  شيريني 
است. او يكي از آن مهاجران التين رمانتيكي است كه 

دلش مي خواهد نويسنده اي بزرگ شود و از همه مهم تر، 
عشق را در زندگي اش پيدا كند، ولي به نظر مي رسد كه 

زندگي و تقدير، خواب هاي ديگري برايش ديده اند.
خونو دياس، نويســنده  دومينيكني آمريكايي و استاد 
نويسندگي خالق مؤسســه  فناوري ماساچوست، كه 
در كارنامه  ادبي اش فقط دو مجموعه داســتان به ثبت 
رسانده بود، ناگهان در ســال 2007 با رمان »زندگي 
كوتاه شگفت  انگيز اســكار وائو« يك بمب را در فضاي 
ادبيات جهــان رها كرد. اين رمان برنــده  جايزه  معتبر 
پوليتزر شد و انبوهي از جوايز و ستايش ها به سويش آمد؛ 
جايزه  محفل منتقدان كتاب ملي را به دست آورد، برنده  

جايزه  انيسفيلد -وولف شد، جايزه بهترين رمان 
جان سارجنت را از آِن خود كرد و كتاب سال 
مجله  تايم شد. نشــريه لس آنجلس تايمز نيز 
درباره آن نوشت: »نگاهي با چشم اندازي وسيع 
و در عين حال به شكل دردناكي شخصي. قرار 
دادنش در ژانري مشخص كار سختي است  كه 
چيز خوبي اســت. رمان دياس بي نظير است. 

اصال برايش ژانربندي اهميت ندارد.«
»زندگي كوتاه شگفت  انگيز اســكار وائو« در 
352صفحه، با بهاي 55هزار تومان منتشــر 

شده است.

زندگيكوتاهشگفتانگيزاسكاروائو

ويترين

شايد زندگي با فردي كه گرفتار اعتياد است، از شما 
يك معتاد نسازد، اما اگر با كسي نشست و برخاست 
داريد كه از افسردگي رنج مي برد، بيماري او مي تواند 

به شما هم سرايت كند. 
افراد افســرده با گفتار، پندار و كردارشان 

شــما را از زندگــي نااميــد مي كنند. 
من يك هم خانه افســرده داشــتم 
كه بيمــاري اش هر روز شــديدتر 

از قبل مي شــد و نگران او بودم، اما 
نمي دانستم كه بيماري اش به خودم هم سرايت كرده. خيلي دير به خودم آمدم، 
 اما به محض آنكه از موضوع آگاه شــدم، نزددرمانگر رفتم و براي بهبود وضعيتم

 كمك گرفتم. همزمان تصميم گرفتم هر چه زودتر از آن خانه خارج شوم. با آنكه 
تمام وســايل خانه را خودم خريده بودم، اما تمام تجهيزات را بخشيدم و زودتر 

بيرون آمدم. 
هرقدر بيشتر از آن روز مي گذرد، بيشتر و بهتر متوجه مي شوم كه چطور امواج 
منفي او انرژي من براي زندگي را نابود مي كرد. در طول آن 5 سال در كارم هيچ 
پيشــرفتي نداشــتم، چند پروژه را ناتمام رها كردم و متحمل ضررهاي پياپي 
حرفه  اي و مالي شــدم. هم خانه، همكار، دوست، شريك يا همسايه فرقي ندارد. 
بايد از افرادي كه افســردگي دارند، فاصله بگيريد. بيشــتر آنها از صبح تا شب 
سرشان توي شبكه  هاي اجتماعي اســت و به دنبال خبرهاي بد مي گردند و آن 
را براي بقيه هم ارسال مي كنند. ديگر نمي توان گفت كه سطح آگاهي عمومي 

درباره كرونا پايين است. 
كســاني كه امروز ماســك به صورت نمي زنند و پروتكل هــا را نقض مي كنند، 
افسرده هستند و اميدي به ادامه زندگي ندارند. همه مي دانيم كه با يك  بيماري 
جهانگيرخطرناك و كشنده مواجه هستيم و شــرايط دنيا عادي نيست، اما باز 
هم براي بي توجهي به اصول بهداشتي هزار بهانه در آستين داريم. اگر كسي را 
مي شناسيد كه ماسك نمي زند، از او فاصله بگيريد. اگر همسر، يك عضو خانواده 
يا دوست تان افسرده است، از روانشناس و تراپيست كمك بگيريد. همه كساني كه 
پشت فرمان اتومبيل پايشان را روي پدال گاز فشار مي دهند، افسرده هستند. آنها 
مي  دانند كه اين كار خطرناك است، اما باز هم انجامش مي دهند. چون برايشان 
مهم نيست كه چه اتفاقي رخ مي دهد. كسي كه خودش و زندگي اش را دوست 

دارد، اصولي و با احتياط رانندگي مي كند.

فرورتيشرضوانيهبومرنگ
روزنامه نگار

افرادافسردهماسكنميزنند
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سند

 سه كتاب 
از سال1346

خاطرات حاج سياح يا دور خوف و وحشت، يكي 
از گزارش هاي قابل توجه از دوران قاجار است؛ 
روايتي مستند از زندگي مردم كه با هوشياري 
و مهارت نوشته شــده و براي عالقه مندان به 
زندگي اجتماعــي در دوره قاجار ارزشــمند 
خواهد بود. كتاب به كوشش حميد سياح و به 
تصحيح سيف اهلل گلكار و توسط نشر ابن سينا 
در سال1346 منتشر شده. نگاهي به دانشگاه 
تهران، يك سالنامه قابل توجه از فعاليت هاي 
آموزشي، فرهنگي و عمراني دانشگاه تهران در 

سال1346 اســت كه براي پژوهشگران تاريخ 
آموزش عالي در ايران بسيار مغتنم و ارزنده است. 
گزارش وضع اقتصادي ايران در سال1346 را 
بانك ايران و خاورميانه منتشر كرده. اين كتاب 
كه گ. ا. كالور نويســنده آن و يداهلل حسيني 
مترجم آن است، چشم انداز ارزشمندي از اقتصاد 
ايران در ميانه دهه40 براي پژوهشــگران اين 
حوزه فراهم كرده است. اين سه كتاب از طريق 
درگاه الكترونيكي كتابخانه مركزي دانشــگاه 

تهران در دسترس عموم قرار دارد.

مرد بنيان هاي 
صنعتي 

رضا نيازمند
22مهر 1346، نخستين رئيس 

ايدرو شد

  حميدرضا محمدي  ������������������������������

 از مديران صنعتي و از جمله كساني 
بود كه روي تخصصش حســاب باز 
مي كردند� اصال در دانشگاه نيويورك 
مديريت صنعتي خوانــده بود و از 
معدود كساني بود كه در آن دوران، 
درست در جايي كه بايد، قرار گرفته 
بود� او از ســال 1338تا 1346، در 
مجموعه هاي زيرنظر وزارت صنايع 
و معادن و بعد اقتصاد، چند منصب 
مديريتي چون مديرعاملي شركت 
نســاجي ايران، شــركت مصالح 
ساختماني، مركز راهنمايي صنايع 
و سازمان مديريت صنعتي و دست 
آخر، معاونت صنعتي و معدني وزارت 
اقتصاد شد و حاال ديگر رضا نيازمند، 
مناسب ترين آدم شده بود براي آنكه 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع 

ايران )ايدرو( را راه بيندازد�
شاه به واسطه علينقي عاليخاني كه 
وزير اقتصاد بود، او را مأمور كرد و پس 
از بازديد از مؤسسه نوسازي صنعتي 
ايتاليا )I� R� I(، »برگشتم به ايران 
و اساســنامه اي براي اين مؤسسه 
نوشتم� قانون مخصوصي هم برايش 
نوشتم كه ببرند مجلس� وقتي شاه 
موضوع را شنيد دستور داد كه بايد 
رضا )يعني بنده( خودش اساسنامه 
را بياورد به شوراي اقتصاد و توضيح 
بدهد� پس از تصويب شوراي اقتصاد 
ببرد مجلس شــوراي ملي و سنا تا 

تصويب و ابالغ شود�« 
آن طور كه خودش گفته پيشنهاد او 
»سازمان توسعه و بازسازي صنايع« 
بوده اما چون شاه حرف اول و آخر 
را مي زد، اعتنايــي نكرد و با نظر او، 
نام اين نهاد اقتصادي تازه تأسيس، 
»سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران« شــد و جالب آنكه شــاه، 
گزينه هاي پيشنهادي عاليخاني را رد 
كرده و گفته بود: »برو رضا را بياور�« 

اصلي ترين مأموريتش، »تأســيس 
صنايع ســنگين كشــور« بود و 
او توانست طي 4ســال، »كارخانه 
ماشين ســازي تبريز بــا همكاري 
چكسلواكي��� كارخانه تراكتورسازي 
تبريز با همكاري روماني��� كارخانه 
ماشين سازي اراك با همكاري اتحاد 
جماهير شوروي��� كارخانه آلومينيوم 
ايران ]در اراك[« را ايجاد كند و البته 
بنياد ذوب آهن اصفهان را هم بگذارد� 
جز اين، كارخانه هايي چون اطلس 
بافت، چرم خســروي تبريز و قند 
چناران را هم نوســازي كرد� ايدرو 
در دوره او، »مانند يك شركت مادر« 

عمل مي كرد�

سیاستمدار

  گروه اقتصاد   سنگ و الماس �����������������������

 ســال1315 درحالي كه اقتصاد ايران روزهاي 
پرخبري را پشت سر مي گذاشت و علي اكبرخان 
داور در آخرين  ماه هاي حيات خود به شدت درگير 
رفع و رجوع كمبودهاي ارزي كشور و مشكالت 
شــركت هاي بازرگاني دولتي بود و ســرتيپ 
اميرخســروي هم براي برگزاري جشن افتتاح 
عمارت جديد بانك ملي در خيابان فردوســي 
تدارك مي ديــد، كارشناســان خارجي كه آن 
روزها در حوزه هاي اقتصادي و به ويژه بانكداري 
كشور )از بانك شاهي گرفته تا بانك ملي( به وفور 
يافت مي شدند، درحال تهيه اساسنامه اي براي 

راه اندازي نخستين بازار بورس در ايران بودند.
بازار سهام ســابقه اي طوالني در جهان داشت؛ 
نخستين شــركت ســهامي با نام »ماسكوي« 
)Muscovy( در سال هاي مياني قرن شانزدهم 
در روسيه تشــكيل و به دنبال آن مراكزي براي 
ارتباط برقرار كردن دارندگان سرمايه و متقاضيان 
مشاركت با عنوان »بورس« ايجاد شد كه در اوايل 
قرن هفدهم ميالدي به راه اندازي نخستين بورس 
اوراق بهادار در شهر آمستردام هلند انجاميد، اما 
اين بازار سرمايه در ايران سال هاي آغازين سده 

كه تازه درحال ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي 
براي رهايي از »كابوس قاجاري« خود بود، هنوز 
موضوعي ناشناخته به حساب مي آمد و تازه در 
ســال1312 نمايندگان نهميــن دوره مجلس 

شوراي ملي به ضرورت وجود آن اشاره كردند.
در مقطــع 1315 دو جريــان درحــال انجام 
بررسي هايي براي راه اندازي بازار بورس در ايران 
بودند؛ از يك ســو به درخواست دولت ايران وان 
لوترفلد بلژيكي با همكاري يك كارشناس هلندي 
طرح قانوني تاسيس و اساسنامه بورس را تهيه 
كردند و از سوي ديگر بانك ملي ايران كه آن روزها 
متولي امور پولي كشور بود و مشكالت بسياري 
هم در زمينه تامين ارز مورد نياز كشور داشت، 

مطالعاتي در اين زمينه انجام داد.
اوضاع نامســاعد اقتصاد كشور كه ديگر كشش 
انتظارات فزاينده رضاشاه را نداشت و از توانايي 
تامين منابع مالي توقعات روزافزون او برخوردار 
نبود و به دنبال اين وضعيت، آغاز جنگ جهاني 
دوم از شهريور 1318، طرح راه اندازي بورس را 
ناكام گذاشت و اقدامات و پيگيري هاي انجام شده 

از سوي دو جريان يادشده ناتمام ماند.
اگرچه از ســال1333 اتــاق بازرگاني صنايع و 
معادن، بانك مركزي و وزارت بازرگاني به دنبال 

تأســيس بورس اوراق بهــادار بودنــد، اما اين 
موضوع تا حــدود يك دهه بعد محقق نشــد. با 
آغاز زمامــداري علي نقي عاليخانــي در وزارت 
اقتصاد، انجــام اصالحات تجاري گســترده در 
اقتصاد كشور در دستوركار قرار گرفت كه يكي 
از نتايج آن، راه اندازي بــورس اوراق بهادار بود. 
يكي از اصلي ترين راهبردهاي اصالحي عاليخاني 
»جايگزيني واردات« بود كه بر تقويت توليدات 

داخلي تأكيد مي كرد.
»ثروت آفريني با تكيه بر بخش خصوصي« راهكار 
ديگري بود كه براي به راه افتادن چرخ هاي اقتصاد 
كشور اجرايي شد، چراكه عاليخاني معتقد بود 
»بخش خصوصي دلخوش است به اينكه صفرهاي 
سمت راست حساب بانكي اش زياد شود، در اين 
ميان ما چرا بايد نگران تحقق اين دلخوشي بخش 
خصوصي باشيم؟ چرا نگران ايجاد ثروت و توليد 

ثروت در بخش خصوصي باشيم؟«
در سال1341 تشــكيل بورس اوراق بهادار در 
ايران وارد مرحله جديدي شد؛ ابتدا كميسيوني 
متشــكل از نمايندگان وزارت بازرگاني و بانك 
توسعه صنعت و معدن موافقتنامه اوليه تاسيس 

بورس را مصوب كرد و سپس كارشناسان بلژيكي 
به ايران آمدند و به بررسي »نحوه تاسيس و اداره 
بورس«، »تشكيالت و سازمان آن« و »كيفيت 
تصدي  گري دولت« پرداختند كه نتيجه كار آنها 
و اقدامات انجام شــده دراين زمينه، ارائه اليحه 
بورس اوراق بهادار به مجلس شــوراي ملي در 

ارديبهشت 1343 بود.
بيست ويكمين دروه مجلس شــوراي ملي اين 
اليحه را در آذرماه 1344 در دستوركار قرار داد و 
بررسي ها تا بهار سال آينده ادامه داشت تا اينكه در 
ارديبهشت1345 مورد تصويب قرارگرفت و براي 
اجرا به بانك مركزي ابالغ شد، اما مساعد شدن 
شــرايط براي راه اندازي بورس اوراق بهادار در 
تهران تا پاييز 1346 طول كشيد. اگرچه در آبان 
اين سال بورس به صورت رسمي افتتاح شد، ولي 

در نيمه بهمن ماه آغاز به كار كرد.
 فريــدون مهدوي )نــوه حاج محمدحســين 
امين الضــرب و نتيجــه حــاج محمدحســن 
امين الضرب كه اجدادش از عصر ناصري در راه 
تحكيم بخش خصوصي و تاســيس تشكيالت 
صنفي تجار و بازاريان تالش كرده بودند و خودش 

در اوايل دهه40 به دليل نزديكي به جبهه ملي 
مدتي را در زنــدان گذرانده و با توبه نامه خالص 

شده بود( به عنوان دبيركل بورس انتخاب شد.
فعاليت هاي بورس تهران در ساختمان سابق بانك 
كارگشــايي، واقع در ضلع شمال غربي محوطه 
ساختمان قديم بانك مركزي در خيابان فردوسي 
آغاز شد و ابوالقاســم خردجو )مديرعامل بانك 
توسعه صنعتي و معدني(، محمود رئيس )معاون 
بانك ملي ايران(، آشوت ساقاتليان )مديرعامل 
بانك تجارت خارجي ايران(، غالمحسين آزرم 
)نماينده بانك سپه(، دكتر علي نقي فرمانفرمائيان 
)مديرعامل بانك اعتبارات ايران(، حبيب اخوان 
)نماينده بانك صــادرات ايــران( و مهدي الله 
)مديرعامل بانك تهــران( اعضاي هيأت مديره 
آن را تشكيل مي دادند. ابتدا سهام بانك توسعه 
صنعتي و معدني در بورس عرضه شــد و سپس 
شــركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد 
خزانه، اوراق قرضه ســازمان گسترش مالكيت 
صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد اقدام به اين كار 
كردند. دولت هم بــا درنظرگرفتن معافيت هاي 
مالياتي براي شــركت ها و مؤسسه هاي حاضر 

در بورس و همچنين تصويب قانون گســترش 
مالكيت ســهام واحدهاي توليدي كه براساس 
آن موسسه هاي خصوصي و دولتي موظف شدند 
به ترتيــب 49درصد و 94درصد ســهام خود را 
در بورس عرضه كنند، به رونق فعاليت هاي آن 

كمك كرد.
دولت قصد داشت با راه اندازي بورس، منابع مالي 
موردنياز كارخانه ها و شركت ها را تأمين و با انتشار 
اوراق قرضه و اسناد خزانه جريان نقدينگي و تورم 
را كنترل كند كه تاحدودي در اين حوزه موفق بود 
و توانست از اين راه بخشي از هزينه هاي اصالحات 
ارضي و همچنين تملك زمين هاي عباس آباد از 

سوي شهرداري تهران را تامين كند.
بورس تهران كه كارش را در ســال1346 با يك 
سالن معامالت نسبتا كوچك در خيابان سعدي 
جنوبي، 15كارگزار )13نماينده بانك و 2كارگزار 
بخش خصوصي(، 6بنگاه با سرمايه 6/2ميليارد 
ريال و 15ميليون ريال ارزش مبادالتي آغاز كرده 
بود، در سال 1357، 105بنگاه فعال داشت كه 
سرمايه آنها حدود 230ميليارد ريال بود و ارزش 

مبادالت به بيش از 34ميليارد ريال مي رسيد.

گزارش  یک

گزارش  3

پيكان »احمد« و »محمود«
خط توليد نخستين خودروي ايراني 23 ارديبهشت به راه افتاد 

   عليرضا احمدي      ����������������������������������������������������������������
روزي كه دو برادر مشهدي به دفتر رضا نيازمند، معاون وزير اقتصاد 
و مؤسس »سازمان مديريت صنعتي« و »گسترش و نوسازي صنايع 
ايران« رفتند و از او تقاضاي »پروانه ساخت اتومبيل« كردند، شايد 
كمتر كسي تصور مي كرد ايده جسورانه برادران خيامي تبديل به 

يكي از بزرگ ترين كارخانه هاي اتومبيل سازي خاورميانه شود.
احمد و محمود كه از كودكي عاشق ماشــين بودند، كار خود را از 
ماشين شويي در مشهد آغاز كردند و در ادامه كارواش و تعميرگاه 
پدر كه يادگار دوران حضور بلشويك ها درايران بود، به محلي براي 
تمرين ماشين سازي آنان تبديل شد كه آنجا هر ماشيني را تعمير 
مي كردند. آنها آنقدر در كارشــان حرفه اي بودند كه بعد از مدتي 
تعميرگاه را از پدر اجاره كردند و فصل جديدي در زندگي شان آغاز 
شد. كسب و كار برادران خيامي كه سكه مي شود، به تهران مي روند 
تا »پمپ زيرشويي اتومبيل« بخرند اما عالوه بر پمپ ها، نمايندگي 
شركت »ثابت پاســال« در خراســان براي فروش اتومبيل هاي 
استودبيكر، الســتيك جنرال و لوازم ســرويس اتومبيل را هم 
مي گيرند و به مشهد بر مي گردند. مقارن با كودتاي 28مرداد1332، 
ورق زندگي برادران خيامي هم برمي گردد؛ احمد كه در مشــهد 
به عنوان هوادار جبهه ملي شناخته مي شد و در جريان ملي شدن 
صنعت نفت »كلوپ مصدق« را بــه راه انداخته بود، به تهران فرار 
مي كند و نمايندگي مرسدس بنز را از برادران سودآور كه نماينده 
اين شركت آلماني در ايران بودند و همچنين نمايندگي جيپ را 
براي مشهد مي گيرد. رونق كسب وكار احمد، او را در تهران ماندگار 
مي كند و زيرپله پاساژ صفا در كوچه ناظم االطبا مي شود سكوي 

پرتاب او در صنعت اتومبيل ايران.
دراين مقطع احمد در تهران و محمود از مشــهد به پيش فروش 
شاســي هاي اتوبوس مرســدس بنز مي پردازند و كارشان آنقدر 
گســترده مي شــود كه احمد به مغازه بزرگي در خيابان اكباتان 
تهران نقل مكان مي كند و نمايندگي الستيك هاي كنتينانتال و 
دنا و بعضي قطعات ديگر را هم مي گيرد. او اكنون ديگر به تحقق 
رؤياي ديرينه اش يعني خودروسازي مي انديشيد، به همين خاطر 
در گام نخست براي ساخت اتاق اتوبوس، قطعه زميني بين جاده 
مخصوص و اتوبان كرج خريد، در تابستان 1341 »شركت سهامي 
كارخانجات صنعتي ايران ناســيونال« را با سرمايه اي نزديك به 
100ميليون ريال ثبت كرد و تقاضاي اجازه ســاخت اتوبوس و 
ميني بوس را هم نوشت. درنهايت احمد اجازه ساخت اتوبوس هايي 
كه شاسي هايش را مرسدس بنز مي داد و به »ال پي« معروف بودند، 
از وزارت صنايع دريافت كرد و محمود را براي مديريت كارخانه به 

تهران آورد تا توليد اتوبوس در ايران از اسفند1342 كليد بخورد.
توليد اتوبوس در ايران ادامه داشت تا اينكه در پاييز1344 نخستين 
ايده هاي ساخت اتومبيل ســواري، در زمانه اي كه دولت حمايت 

ويژه اي از بخش خصوصي مي كرد و عاليخاني در قامت وزيراقتصاد 
طرح هاي توســعه صنعتي را با حمايت سرمايه گذاران خصوصي 
جديد پيش مي برد، شــكل گرفت؛ شاه كه به شــيراز آمده بود تا 
از نمايشــگاه كارخانه هاي صنعتي اين شهر ديدن كند، وقتي به 
غرفه ايران ناسيونال رسيد، از اينكه »نمي توانيم اتومبيل سواري 
توليد كنيم« اظهار تأسف كرد، اما احمد همانجا قول داد دوساله 
توليد »اتومبيل  سواري مناسب اقتصاد و راه هاي ايران با دست كم 
35 تا 40درصد قطعات ساخت داخل« را آغاز كند. او براي تامين 
قطعات پس از رايزني هاي بسيار در اروپا، در انگلستان با »روتس« 
رئيس كارخانجات هيلمن، كه درآن مقطع اوضاع مساعدي هم 
نداشت، ديدار مي كند و با او به توافق مي رسد. هيلمن كه درحال 
ساخت اتومبيلي به نام »Arow« بود، اتاق »پيكان« را به سليقه 
 احمد و با اقتبــاس وي از بنز250طراحي كرد و خط توليد آن در 
23 ارديبهشت1346 با حضور شاه و فرح افتتاح شد و فعاليت خود 
را با توليد روزانه 10دستگاه اتومبيل سواري و 7دستگاه اتوبوس و 

كاميون آغاز كرد.
با توسعه فعاليت هاي ايران ناسيونال مدل هاي مختلف كار، لوكس، 
جوانان، استيشن و وانت و اتوبوس در مدل هاي اتوبوس 302شهري، 
بياباني و ســوپرلوكس و ميني بوس و آمبوالنس توليد شد كه در 
سال1356 به حدود 98هزار دستگاه پيكان رسيد و فعاليت  برادران 
خيامي تا جايي گسترش يافت كه كارخانه هايي در مشهد و زنجان 
راه اندازي كردند. نيازمند كه معاون عاليخاني در وزارت اقتصاد بود، 
خاطرات خود از روز افتتاح كارخانه ايران ناسيونال را اينگونه روايت 
مي كند؛»خيامي 3عدد از اتومبيل ها را گذاشــته بود در سطحي 
باالتر از زمين. اتومبيل ها با نورافكن مي چرخيدند و زيبايي اتومبيل 
ساخت ايران را نشان مي دادند. ياد آن آلماني افتادم كه مي گفت 
ايران نمي تواند تا 15سال ديگر حتي اين ســتاره اتومبيل بنز را 
هم بسازد«. 7سال بعد ايران ناسيونال با انتشار گزارشي شگفتي 
همه را برانگيخت؛ آنها در سال53 اعالم كردند سرمايه شركت به 
579ميليون و 125هزار دالر رسيده ؛ موضوعي كه شايد كمتر كسي 
فكرش را مي كرد محصول يك شركت شكست خورده انگليسي، 
اينگونه بتواند جايش را درميان ايراني ها باز كند. اين موضوع نشان 
مي داد جدايي احمد و محمود در اواخر سال51هم نتوانسته تأثير 
منفي بر فعاليت شركت بگذارد و محمود كه حاال ديگر مالك مطلق 
ايران ناسيونال بود، توانست كار شركت را توسعه دهد تا جايي كه 
حتي به صادرات پيكان به كشورهاي همسايه و اروپاي شرقي هم 
رسيد. دراين ميان يكي از خاطراتي كه از نخستين سال هاي توليد 
پيكان در ذهن ايرانيان همچنان به يــادگار مانده، ترانه معروف 
»تولدت مبارك« است؛ ترانه اي كه به ابتكار محمود براي جشن 
رونمايي از »پيكان 49« توسط انوشــيروان روحاني و با شعري از 

پرويز خطيبي و نوذر پرنگ اجرا شد.

  قاسم تبريزي    ����������������������������������������������������
در مرداد1346 بحث مجلس مؤسسان سوم مطرح 
شد كه در اين مجلس به ظاهر استحكام حاكميت 
پهلوي مطرح بود اما رياست اين مجلس بر عهده 
جعفر شــريف امامي بود. مجلس به قانون اساسي 
مشروطه براي مرتبه ســوم دستبرد زد و اليحه را 
به عنوان اصالح اصــول 38، 41و 42 متمم قانون 
اساسي، اعالم كرد كه انتقال سلطنت به وليعهد در 
بيست سالگي خواهد بود و درصورتي كه وليعهد در 
اين سن نباشد، فرح پهلوي به عنوان نايب السلطنه، 
مسئول ســلطنت معرفي خواهد شد. اين مصوبه 
در مجلس مؤسســان به تصويب رســيد كه قرار 
بود در آبان 1346 انجام شــود. در 6مهر، چند تن 
از جواهرسازان معروف فرانسوي را دعوت كردند 
تا تاجي از طالي ســفيد تهيه كننــد كه يكي از 
آنها براي وليعهد باشــد و يكي براي فرح به عنوان 
نايب السلطنه. تاجي كه در جشن سلطنت بر سر 
وليعهد گذاشــتند، 2/5 كيلو و 80گرم و تاج فرح 
نيز 2/5 كيلوگرم وزن داشت. اين تاج ها ميليون ها 
دالر قيمت داشت كه فرانسوي ها تهيه كرده بودند. 
در چهارم آبان1346 مراسم تاجگذاري شاه و فرح 
برگزار مي شــود و به همين مناسبت دولت اعالم 
مي كند كه 7 روز اين جشن ادامه دارد. در ارتباط 
با اين موضوع و در راستاي تبليغات رژيم، در ظاهر 
امر اذعان مي كنند كه ما بســياري از زندانيان را 
به همين مناســبت آزاد مي كنيم؛ گرچه در اين 

سال دستگيري هاي چهره هاي مختلفي از علما را 
داشتيم و فشار روي جريان هاي مذهبي گسترده 
بود. اگر بخواهيم با اســتناد بيشتر موضوع را بيان 
كنيم، مي توانيم به خاطرات اســداهلل علم اشاره 
كنيم؛ »در 23مهرماه صبح زود به كاخ گلســتان 
رفتم و به وضع تشــريفات تاجگذاري رسيدگي 
كردم. جزئيات را ديدم و دستوراتي دادم. سپهبد 
مرتضي يزدان پناه مســئوليت اين كار را بر عهده 
داشت. پس از آن به كاخ نياوران بازگشتم و گزارش 
ماوقع را به شــاه دادم. صبح 29مهر ماه بررســي 
مجددي درباره مراسم تاجگذاري انجام شد كه شاه 
گفت نمي خواهم شاهد جو مرده و بي حسي باشيم. 
بايد روي اين موضوع تبليغات گسترده تري انجام 
گيرد.« اول آبان ماه 1346 كه 4روز به تاجگذاري 
باقي مانده است، مي نويســد كه ما از امروز شروع 
به تمرين كرديم و همه ملزومــات را با هزار و يك 
بدبختي تــدارك ديديم تا هدايايي براي ســفرا 
و رجالي كه مي آيند اهدا شــود. به ويژه ســفراي 
كشــورهاي اروپايي. روز سوم شخص اسداهلل علم 
برنامه ها را پيگيري مي كنــد و روز چهارم كه روز 
تولد شاه اســت، براي تاجگذاري معين مي شود و 
برنامه را در همان كاخ انجــام مي دهند. منظور از 
اينكه چرا اين كار را كردنــد، 2 موضوع بايد مورد 
بررسي و امعان نظر قرار گيرد؛ يكي اينكه بالطبع، 
بيماري شــاه در ميان بود و در بُعــد دوم احتمال 
ترور شاه را مي دادند و با اين حركت مي خواستند 

ســلطنت در خاندان پهلوي باقــي بماند. دومين 
موضوع جاي تأمل دارد و بعدها تاريخ به روشــني 
نشــان مي دهد كه اختالفاتي در خاندان پهلوي 
وجود داشــت. درگيري هايي كه فرح با مجموعه 
خاندان پهلوي داشت، نشانگر آن است كه شاه او 
را به عنوان شخص مناسب براي زمامداري آينده 
تعيين مي كند. شايد اين امر به توصيه و پيشنهاد 
آمريكايي ها بوده باشــد، چون در روند و تسلسل 
بعدي در سال هاي 1356 و 1357، مديريت كاخ 
نياوران، برنامه هاي شاه و ديدار با رجال سياسي، 
عمدتا، همگي زيرنظر فرح پهلوي است. مي توان 
كوتاه و مختصر به مقدمــات و تأثيرات منفي اين 
جشن نيز به شــكل اجمالي اشاره كرد. مهم ترين 
نتيجه اين تاجگذاري اين است كه به فرض اگر در 
سال1357، رهبري حضرت امام خميني)ره( در 
ميانه ميدان نبود، جريان هاي جبهه ملي، نهضت 
آزادي و گروه هاي ملي مدافع ادامه سلطنت بودند 
و هدف آنها در يك كالم اين بود كه سلطنت وجود 
داشته باشــد و دولت هم قدرت داشته باشد. اگر 
انقالب رخ نمــي داد بالطبع فرح، نايب الســلطنه 
مي شد تا رضا پهلوي به سن قانوني برسد و سلطنت 
به او واگذار شود اما روند پرشتاب حوادث به گونه اي 
بود كه با رهبــري امام خميني)ره( همه معادله ها 
تغيير يافتند و اين آرزوي بزرگ كه ســلطنت در 
خاندان پهلوي ماندگار شــود، نتوانست برآورده 

شود.

راه30ساله بورس
 فعاليت هاي بورس تهران  

در ساختمان بانك كارگشايي آغاز شد

         تاجگذاري شاه و 
نايب السلطنه شدن فرح 
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  سیدمحمد حسین محمدی  ������������������������������������������������������
 تاريخ حوزه بيش از هر چيزي با نام ها گره خورده اســت؛ نام هايي آشــنا كه 
به عناوين مختلف در كتاب ها و جرايد تكرار مي شــوند. اما همه مي دانيم كه 
نه تنها تاريخ حوزه كه تاريخ هر فرهنگ و ملتي، بر پايه تالش بسياري از كساني 
بناشده است كه اگرچه شهرت چنداني ندارند اما تالش ها و جان فشاني هايشان 
به هزار و يك دليل، خوانده و يا ديده نمي شود. وقتي سخن از مشروطه است، 
بيش از هر چيزي نام شيخ فضل اهلل نوري و آخوند خراساني تكرار مي شود و 
شايد كمتر كسي از سيدعبدالحميد، طلبه جوان و نخستين شهيد مشروطه 
ياد كند. وقتي سخن از تأسيس حوزه علميه قم به ميان مي آيد، بيش از همه 
نام آيت اهلل عبدالكريم حائري است كه مي درخشد و كمتر كسي از تالش هاي 

محمدتقي بافقي براي ماندگاركردن شيخ عبدالكريم در قم ياد مي كند. تاريخ 
حوزه به همان اندازه كه مديون شيخ عبدالكريم حائري و آخوند خراساني و 
آيت اهلل بروجردي و امام خميني )ره( است، به همان اندازه نيز مديون علماي 
بالد هم هست؛ روحانيوني كه سال هاي سال در روستاها و شهرهاي مختلف 
بي هيچ نام و نشاني سعي كردند تا مردم را با روحانيت و دين پيوند دهند و اگر 
نبود مجاهدت ها و ازخودگذشــتگي آنان هيچ گاه حوزه در اين جايگاهي كه 
هست نبود. يكي از بي شمار عالمان بالد كه ســهم بسيار پررنگي در هدايت 
فرهنگي و دينــي مردم منطقه اش ايفــا مي كرد، آيت اهلل ســيدعبدالكريم 
خاتمي سبزواري است. سيدعبدالكريم سال ها در محضر ميرزا احمد كفايي 
و سيديونس اردبيلي و آشتياني شــاگردي كرده بود. ميرزا احمد كفايي او را 

شير بيشه علم خوانده بود و از سيدابوالحسن اصفهاني اجازه اجتهاد داشت. 
اما بي هيچ ادعايي سال هاي سال در مناطق مختلف مشهد و سبزوار به تبليغ 
دين، مبارزه با بهاييت، اخباري گري و فرقه هاي انحرافي پرداخت. در سختي ها 
و شدايد محل رجوع مردم بود. بااينكه وجوهات زيادي به دستش مي رسيد و 
اجازه تصرف مطلق داشت، تا پايان عمر مستطيع نشد و تمام وجوهات را براي 
آيت اهلل سيدمحمود شاهرودي مي فرســتاد تا علم مرجعيت را افراشته نگه 
دارد. آيت اهلل سيدعبدالكريم خاتمي سبزواري، به بهترين شكل به رسالتي كه 
برعهده داشت وفادار ماند و درنهايت در اواخر سال1346 از دنيا رفت اما سهم 
و قدر سيدعبدالكريم خاتمي سبزواري و قطاري از همراهان و هم مسلكانش 

هيچ گاه آنگونه كه شايسته و بايسته بود، شناخته نشد. 

علماي بالد
آيت اهلل سيدعبدالكريم خاتمي سبزواري به 

رسالتی كه برعهده داشت وفادار ماند

چهرهاول
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توسعه روابط اقتصادي و تجاري با شوروي
ايران با صادرات گاز به شوروي بدهي هاي مالي خود را تسويه مي كند

مطبوعاتخارجی

يادگار شيخ زين الدين در دل نمايشگاه 
نمايشگاه بين المللي تهران؛ پاتوق محوطه سازها و بازاريان

معماری

زني كه دلسوز نونهاالن و نوجوانان بود زنان

پايان افسانه تلويزيون خصوصي 
مركز تلويزيون ملي ايران افتتاح شد

اجتماعی

   احسان بهرام غفاري  ��������������������������������������������

در آخرين ســاعات روز 29 اسفندماه سال1346، مركز 
تلويزيون ملي ايران افتتاح شد. نخست وزير، وزير دربار، 
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شــركت نفت، اعضاي 
ســنا و مجلس، وزيران كابينه، شهردار تهران و اصحاب 
مطبوعات و وزير اطالعات وقــت، همگي براي افتتاح و 
حضور شاه از ساعت ها قبل در مكان تلويزيون ملي حضور 
پيدا كرده بودند. ســاعت 4/5بعدازظهر، شاه به همراه 
همسر و پسرش به ساختمان تلويزيون رسيد و آن  را با 
سخنراني در استوديوي شماره يك اين مركز، افتتاح كرد. 
پس از آن، هوشنگ انصاري كه وزير اطالعات وقت بود، 
قسمت هاي مختلف ساختمان را به آنها نشان مي دهد و 
به پرسش ها پاسخ داده مي شود. عبدالرضا قطبي به عنوان 
رئيس مركز تلويزيون ملي منصوب می شود و چند روز 

بعد، نخستين برنامه ها از تلويزيون ملي پخش شد.

تلويزيون ملي ايران
در تيرماه سال 1346، مجلس شوراي ملي طرح تشكيل 
ســازمان تلويزيون ملي را به تصويب رساند تا تلويزيون 
ملي ايران شــكل بگيرد. اين مركز در روز 29 اســفند 
سال1346 افتتاح شــد و كار خود را با 188نفر نيروي 
انساني شروع كرد. امكانات فني مركز تلويزيون ملي در 
آن زمان تنها يك استوديو، 3دوربين و 2دستگاه ضبط 
تصاوير بود كه آنتن فرستنده آن روي هتل استقالل فعلي 
نصب شده بود تا امكان دريافت تصاوير آن مهيا شود. با 
گذشت يك سال، آنتن هاي فرستنده در استان هاي ديگر 
هم افزوده شدند و امكان دريافت تصاوير در سراسر ايران 
به تدريج امكان پذير شد. كمبود نيروي متخصص از همان 
روزهاي اول يكي از معضالت تلويزيون ملي بود كه همين 
امر باعث شد در سال1347 مركزي به نام مدرسه عالي 
تلويزيون پايه گذاري شود تا نيروي متخصص تربيت كند.

ماموريت هاي تلويزيون ملي 
در بولتــن داخلــي تلويزيون ملــي ايــران آن  زمان، 
ماموريت هاي اساسي اين مركز با درنظر گرفتن اولويت 
چنين ذكر شــده بود: رهبري افــكار عمومي در جهت 
حفظ منافع ملي ايران كه از وظايف اطالعاتي و خبري 
اســت. دوم، افزايش آگاهي و دانش عمومي مردم كل 
كشور كه به عنوان وظيفه آموزشي و فرهنگي شناخته 
مي شــود و درنهايت، وظيفه تفريحي و سرگرمي كه با 
تامين سرگرمي هاي سالم و ايجاد نشاط و شادي براي 
شنوندگان راديو و بينندگان تلويزيون ايجاد مي شود. به 
همين منظور تلويزيون ايران نيز به تلويزيون ملي پيوست 
و قابليت دريافت 2كانال ايجاد شــد كه به برنامه اول و 
برنامه دوم شهرت پيدا كردند. در برنامه اول، برنامه هاي 
جــاري تلويزيون براي عمــوم مــردم و در برنامه دوم، 
قشر فرهيخته، نخبگان و دانشــجويان مورد توجه قرار 
مي گرفت. همچنين 2شبكه ديگر با نام هاي »تلويزيون 
آموزشــي« كه زيرنظر وزارت آموزش وپــرورش بود و 
ديگري با نام »تلويزيون بين المللي« برنامه هاي خود را 
براي مردم به نمايش مي گذاشتند كه اولي آموزش دوران 
ابتدايي و متوسطه را دربر مي گرفت و برنامه هاي دومي 
را پرويز قريب افشار با زبان انگليسي براي آمريكايي هاي 

مقيم ايران اجرا و تهيه مي كرد.

قانون تشكیل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران
 مصوب 6تير 1346 مجلس شــوراي ملي و 29خرداد 
1346 مجلس سنا. اين قانون در تاريخ 18تير 1346 به 

توشيح محمدرضا پهلوي رسيد.
ماده واحده -براي تهيه و اجراي برنامه ها و بهره برداري 
و اداره ساير امور تلويزيون ملي ايران در كشور سازماني 
به نام ســازمان تلويزيون ملي ايران  وابســته به وزارت 
اطالعات تشكيل مي شود. سازمان تلويزيون ملي ايران 
داراي شخصيت حقوقي و اســتقالل مالي است و طبق 
اصول بازرگاني اداره  مي شــود و مشمول مقررات قانون 
محاسبات عمومي و آيين نامه هاي معامالت دولتي نبوده 

و تابع اساسنامه و آيين نامه هايي خواهد بود كه طبق بند4  
اين قانون وضع مي شود.

1- هزينه ســازمان از محل اعتبارات منظور در بودجه 
كل كشــور و كمك و درآمدهاي اختصاصي ســازمان 

تأمين مي شود.
2- سازمان مي تواند براي اجراي برنامه هاي انتشاراتي 
و تبليغاتي و هنري نســبت به تأسيس شركت هايي كه 
اساسنامه آنها به تصويب كميسيون هاي آموزش وپرورش 
و دارايي و امور استخدام مجلسين خواهد رسيد اقدام كند 
يا با موافقت كميسيون هاي نامبرده در شركت هاي ديگر 

سرمايه گذاري و مشاركت كند.
3- وزارت اطالعات مكلف اســت اساســنامه سازمان 
تلويزيون ملي ايران را با رعايت اين قانون و قانون تأسيس 

وزارت اطالعات مصوب اسفند ماه1342 ظرف 6 ماه از 
تاريخ تصويب اين قانون، تنظيــم و پس از تأييد هيأت 
وزيران و تصويب كميسيون هاي آموزش وپرورش، دارايي 
و امور استخدام  مجلسين به موقع اجرا بگذارد. تا زماني 
كه اساسنامه سازمان به تصويب كميسيون هاي مذكور 
نرسيده است اساسنامه اي كه به تصويب هيأت وزيران 

برسد قابل اجرا خواهد بود.
4 - تهيه و تصويب آيين نامه هــاي مذكور در اين قانون 
طبق مقررات اساسنامه ســازمان خواهد بود. قانون باال 
مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز دوشنبه بيست و نهم 
خرداد ماه1346 به تصويب مجلس ســنا رسيده بود در 
جلســه روز سه شنبه، ششــم تير ماه 1346 شمسي  به 

تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.    آرش نهاوندي    ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 15مارس 1968)25اسفند 1346( يكي از مهم ترين اخبار خود را به 
توسعه روابط تجاري ميان دولت هاي تهران و مسكو اختصاص داد و تيتر زد: »ايران درهاي مبادالت 
تجاري گسترده با شوروي را باز كرد«. به نوشته اين روزنامه ناظران آمريكايي بر اين باورند كه توسعه 
روابط تجاري ميان شوروي و ايران از منظر جغرافيايي و به دليل اينكه ايران در مرزهاي جنوبي شوروي 
واقع شده، امري منطقي به نظر مي رســد. مقامات ايراني نيز بعضا عنوان كرده اند كه ارتباطشان را با 
همسايه شمالي)شوروي( به منظور اطمينان از اين مسئله كه روسيه از كشورهاي عربي كه در منطقه 
خليج فارس رقيب ايران محسوب مي شوند، حمايت نكند، توسعه خواهند داد. »گاز« مهم ترين عنصر و 
مهم ترين دليل توسعه روابط تجاري ميان ايران كاپيتاليست و جماهير سوسياليستي شوروي است. بر 
مبناي توافقات انجام شده ايران در حال ساخت يك لوله گاز 42اينچي از مناطق نفتي خوزستان تا مرز 
شوروي در غرب درياي خزر است. اين خط لوله با هزينه اي معادل 550ميليون دالر در حال ساخت 
است. اين خط لوله از خوزستان تا شهر ساوه در 80مايلي جنوب تهران توسط شركت هاي غربي در 
حال ساخت است و از ساوه تا مرز شوروي روس ها مسئوليت ساخت اين لوله گاز را به عهده گرفته اند. 
بخشي از درآمد اين گاز صادراتي به مدت دست كم 12سال، به پروژه هايي كه روس ها ساخت آن را 
در ايران به عهده دارند، اختصاص خواهد يافت. در واقع ايران بخش مهمي از بدهي هاي جاري خود 
به شوروي را نيز در ازاي صادرات گاز به شوروي تسويه خواهد كرد. از مهم ترين اين پروژه ها ساخت 
كارخانه فوالد در ايران است، روس ها سرمايه اين پروژه 230ميليون دالري را با بهره 2.5درصد فراهم 
كرده اند. ايران تجهيزات نظامي خريداري شده از شــوروي به مبلغ 110ميليون دالر را نيز در ازاي 

صادرات گاز به اين كشور تسويه خواهد كرد.

 ستايش يگانه �������������������������������������������������������������������������������
 آصفه آصفي سن و ســالي نداشــت كه ازدواج كرد اما درس و مشق را 
كنار نگذاشت. در مراسم فارغ التحصيلي دبيرستان، از ظاهرش مشهود 
بود كه باردار است؛ با اين حال، حتي وظايف مادري اش هم او را از ادامه 
تحصيل منصرف نكرد. ليسانس خود را در رشته تعليم و تربيت از دانشگاه 
تهران گرفت و براي ادامه تحصيل عازم فرانسه شد و در رشته فلسفه و 
روانشناسي موفق به كسب دكتري شد. در 25سالگي از همسرش جدا 
شد، اما با اين حال چنان در تربيت و نگهداري از 3فرزندش كوشيد كه 
همگي از مدارج باالي تحصيلي برخوردار شــدند. در فرانسه كه بود، به 
پيشنهاد يكي از استادانش، به فكر انجام كاري عام المنفعه و اجتماعي 
افتاد. براي همين در بازگشــت به وطن، در سال1346، »انجمن اوليا و 
مربيان ايران« را احتماالً با الگوبرداري از »مدرسه اوليا و مربيان فرانسه« 
راه اندازي كرد. چون انجمن دفتري نداشت كه در آن به فعاليت هايش 

بپردازد، منزل مســكوني آصفي به دفتر مركزي انجمن تبديل شد. در 
مرامنامه اين انجمن آمده است: »انجمن ملي اوليا و مربيان ايران سازماني 
است غيرانتفاعي و غيردولتي. اين مؤسسه با همكاري و پشتيباني كساني 
كه به تربيت عمومي نونهاالن و نوجوانان عالقه دارند تشكيل مي شود 
و هدف هاي معين و مشــخصي را بر محور سياست هاي كلي آموزش و 
پرورش كشور و با معيارهاي فدراسيون بين المللي اوليا و مربيان براي 
نيل به هدف هاي خود تعقيب مي كند«. با پيگيري هاي مداوم آصفي، اين 
انجمن را انجمن بين المللي اوليا و مربيان پذيرفت و در آسيا نيز، تهران به 
مركزيت اين انجمن جهاني انتخاب شد. تاليفات و ترجمه هاي متعددي 
ازجمله »نگاهي به ادب پارسي«، »مباني فلسفه«، »آموزش خانواده«، 
»گفتاري در مسائل اوليا و مربيان« و... به قلم آصفي منتشر شده است.  
همچنين، او مجله »مكتب مام« را بنياد نهاد كــه مجله انجمن اوليا و 

مربيان به شمار مي رفت.

  سعید برآبادي      ��������������������������������������������������������������������������������������������
 يافتن سرنخي درباره چگونگي طراحي و ساخت نمايشگاه بين المللي، كار بسيار 
سختي است. به گفته برخي از كارشناسان، اين دوره، دقيقا دوره اي است كه سرنخ 
تمام قراردادها و پروژه ها به دربار مي رسد و اطالعات كمي از آن مكتوب و ضبط 
شده. با اين همه همگي توافق دارند كه نمايشــگاه بين المللي تهران، نيازي بود 
كه پايتخت آن روزهاي ايران احساس مي كرد. شاه در برگشت از سفرهاي مكرر 
خود به اروپا، تحت تأثير محوطه هاي بزرگ نمايشگاهي قرار گرفته بود و دستور 
داد، زمين هاي پايين دســت اتوبان فعلي چمران را به ساخت نمايشگاهي ويژه 
تهران اختصاص دهند. در فاصله سال هاي1338 كه فكر تاسيس اين نمايشگاه 
مطرح شد تا سال1346 كه ساخت سالن ها و بخش هاي اداري آن در اين اراضي 
آغاز شد، سال هاي پر پيچ و تابي براي اقتصاد ايران است با اين همه 2سال طول 

كشيد تا نخســتين نمايشــگاه بين المللي در اين مكان با نام نمايشگاه آسيايي 
با حضور 33كشــور برگزار شود. پس از اين آغاز پرشــور بود كه توجه به توسعه 
نمايشگاه، ايجاد زيرساخت هاي الزم و تنوع در خدمات آن مطرح و كم كم به يكي 
از پاتوق هاي تجار و بازاريان ايران و خاورميانه بدل شد. نبايد از نقش اين نمايشگاه 
در سال هاي پس از انقالب هم غافل شد؛ تجهيزات خوب، فضاي عالي، دسترسي 
ساده و ارزان، سال هاي سال اين نمايشگاه را به محل دائمي برگزاري نمايشگاه 
كتاب بدل كرد و خيلي ها از آن خاطره دارند. يكي از اصلي ترين نمادهاي نمايشگاه 
بين المللي تهران، مسجد حضرت ابراهيم در مركز آن است كه به دست حسين 
شيخ زين الدين ساخته شده است؛ مسجدي متفاوت با تصور رايج از مساجد در 
ايران و نمونه قابل اعتنايي از فهم متفاوت نسل تازه اي كه در دانشكده هاي معماري 

ايران در حال آموزش معماري بودند.

   شروان امیرزاده     �����������������������������������������������������������������������������������������������������عصاي مورد نظر

 شوخي با ابزار و ادوات مورد استفاده امير عباس هويدا، نخست وزير وقت در مجله فكاهي 
توفيق بسيار رايج بود. عصاي هويدا هم از اين قاعده مستثنا نبود چون او معموال عصا 

به دست داشت. اين كاريكاتور در تاريخ 15فروردين1346 در توفيق چاپ شده است.

فکاهی

تأسيس »انجمن اوليا و مربيان ايران«

سابقه پخش تصاوير در كشور
پيش از افتتاح تلويزيون ملي ايران، مجلس شوراي ملي در سال1337  به شخصي به نام حبيب اهلل ثابت اجازه 
تاسيس يك فرستنده تلويزيوني زيرنظر وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت را داد. پيش از او نيز شخصي به 
نام كازروني در سال1335 به فكر راه اندازي فرستنده اي براي تصاوير افتاده بود كه تالش هاي او براي پيدا 
كردن سرمايه گذار به نتيجه نرسيده بود. به هر حال ثابت توانست به مدت 5سال، اجازه پخش برنامه را پيدا 
كند و نخستين برنامه هاي او روز 12مهرماه سال1337 براي مردم تهران و يك سال بعد براي خوزستاني ها 

پخش شد. نام فرستنده او »تلويزيون ايران« بود كه روزانه 4ساعت برنامه پخش مي كرد.

آيت اهلل سیدعبدالكريم خاتمي سبزواري



محمد مقدسي    �������������������������������������������������������������������������
  نوشــتن، تا آخرين ســال هاي عمر كوتاه و پربار جــال آل احمد يار 
جدانشدني او بود. او با 2 اثر پاياني اي كه نوشت، خداحافظي اي طوالني 
با ادبيات ايران داشــت. اولي رمان »نفرين زمين« بود كه در واكنش به 
اصاحات ارضي نوشته شده بود و در آن از زبان كوبنده و هميشگي جال 
آل احمد خبري نبود؛ او بيشتر در پي اين بود كه از زبان شخصيت هايش 
فلسفه بازگشــت به خويش را بيان كند و گاه به شــيوه خودش فرياد 
بزند. ديگر خداحافظي طوالنــي و ماندگارش، »خســي در ميقات« 
بود؛ ســفرنامه اي كه در آن جال با نثر هميشه برنده، كوتاه، طنز و گاه 
عصبي اش يكي از بهترين سفرنامه هاي ادبيات معاصر را خلق كرد. جال 

هميشه تند و تيز بود و سريع و بي مهابا مي رفت و بيشتر، زندگي در پي او 
بود. او در سال هاي آخر عمر تاش هاي فراواني براي تأسيس تشكيات 
صنفي قوي براي نويسندگان كرد. در دوران بعد از كودتا، نويسندگان پس 
از عبور از نااميدي و رخوت با بازبيني شكست ها، يكي از راه هاي برون رفت 
از فترت را رجعت به سوي ريشه هاي ايراني خود ديدند. نويسندگان اين 
 بار به دنبال اسطوره هاي ايران باستان نرفتند. بار سفر بستند و از مركز 
دور شدند و راه به جاهايي بردند كه هنوز تمدن پرمصرف شهري به آنجا 
نرسيده  بود؛ آدم ها و مكا ن هايي از ايران را تصوير كردند كه هيچ گاه در 
تاريخ به آنها توجه نشده بود. سال 1346 و سال هاي بعد از آن، سال هاي 
رونق ادبيات اقليمي-روستايي در داستان نويسي ايران بود. غامحسين 

ساعدي با انتشار 2مجموعه داستان »ترس و لرز« و » واهمه هاي بي نام و 
نشان« براي اين بازگشت دوباره، اعتبار ساخت. داستان هاي ترس و لرز در 
جنوب سوزان مي گذشتند. ساعدي در آنها مرز خيال و واقعيت را در هم 
مي آميخت و فضايي اضطراب آور از فقر و خرافاتي كه تبديل به آيين شده 
بودند، مي ساخت. مجموعه داستان واهمه هاي بي نام و  نشان هم ماجراي 
مهاجرت روستاييان به شــهرها بعد از انقاب سفيد را روايت مي كرد؛ 
روستايياني كه در دل شهر فاسد مصرف زده، بي مهارت و پيشه اي، تبديل 
به ولگرداني سودا زده مي شدند. ديگر نماينده ادبيات اقليمي اين سال، 
خودش  زاده جنوب بود. او در اين سال، مجموعه داستاني نوشت كه پل  
گذار او از يك دوران به دوران جديد در خاقيت ادبي اش بود و نشانه هاي 

پختگي و عبور او از هدايت و چوبك در آن هويدا بود. احمد محمود اين 
راوي جنوب داغ در »زائري زير باران« هر چند يأس و نااميدي سال هاي 
پس از كودتا را فراموش نكرده بود اما كم كم نشانه هاي جهان منحصر 
به فردش در اين مجموعه داستان خودشان را نمايان مي كردند. گستره 
روايت ادبيات اقليمي بسياروسيع و به وسعت ايران بود. محمود طياري، 
نويسنده اي بود از گيان كه در ادبيات اقليمي آن سال، مجموعه داستاني 
» كاكا« را نوشت. او در داستان هاي كاكا از طريق گفت وگو به فضاسازي 
و ساخت شخصيت مي پرداخت و ماجراي داستان ها را پيش مي برد. او 
كارمند اداره بهداشــت گيان بود و از دل تجربه هاي كاري اش بيشتر 

كارهاي داستاني اش را نوشت.
 تاش براي تأسيس 

تشكيات صنفي نويسندگان

سال خداحافظي 
طوالني

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

20هزار نفر پشت خط
دانش آموزان و زنان، شبكه تلفن را فلج كردند

پايان افسانه اي شاهين
سازمان تربيت بدني، باشگاه قديمي شاهين را منحل كرد

افتتاح مدرسه سعادت 
اراك 72هزار نفري كمبود مدرسه دارد 

يك سال، يك خبر
ورزش

دور از مرکز

  مرضيه ثمره حسيني      �����������������������������������������������������

در چهاردهم ارديبهشــت ســال1346، محمدتقي فيروز، آموزگار 
دبســتان هاي اراك، نامه درخواست تأســيس يك مدرسه در اين 
شهرستان به نام آريا و به مديرمسئولي سيدحسين نوري را به وزارت 
آموزش و پرورش ارســال كرد. آموزش و پرورش اراك در نامه اي به 
شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش، صاحيت و شايستگي آقاي 
فيروز براي تأسيس مدرســه را تأييد كرد. در ســال1346 اراك از 
قطب هاي صنعتي كشور بود و حدود 72هزار نفر جمعيت داشت. اين 
شهرستان از نظر ميزان افراد تحصيل كرده در كشور جايگاه ممتازي 
داشت و جمعيت بسياري از آنها براي ادامه تحصيل يا كسب شغل به 
تهران مهاجرت كرده بودند. در خردادماه همان ســال، شوراي عالي 

فرهنگ مجوز تأسيس مدرسه  را به نام سعادت صادر كرد و قرار شد 
مديرمسئول آن توســط اداره آموزش و پرورش تعيين شود: »طبق 
رأي هزارويكصدوچهلمين جلســه شــوراي عالي فرهنگ مورخه 
1346/3/21به شما اجازه داده مي شود يك باب دبستان كامل پسرانه 
به نام سعادت به مديريت مسئول شخصي كه اداره آموزش و پرورش 
محل اعزام خواهد داشت، در شهر اراك داير نماييد، مشروطه بر اينكه 
كليه مقررات وزارت آموزش و پرورش را دقيقاً به موقع به اجرا گذاريد 
و چنانچه بخواهيد محل آموزشــگاه را تغيير دهيد، بايد نظر وزارت 
آموزش و پرورش را استعام نماييد. اين اجازه قابل انتقال نيست«. بنا 
به گزارش اداره آموزش و پرورش شهرستان اراك، در تاريخ اول مهر 
سال1346 مدرسه ســعادت با 5 كاس درس و 111نفر دانش آموز 

افتتاح شد. منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 297/11668.

سال ماليات 
نرخ برق هم در روز و شب يكسان شد

اقتصاد 

 عليرضا احمدي ����������������������������������������������������������������������������

دولت، فروردين1346 را با يك ســري تصميم هــاي مالياتي كه به نظر 
مي رسد با تشــريح چارچوب هاي سياست مستقل ملي از سوي شاه در 
نخستين روز عيد بي ارتباط نبود، آغاز كرد. براين اساس عوارض گواهينامه 
رانندگي در تمام ايران يكسان  شد و اعام شد كه هركس گواهينامه دارد، 
بايد ساالنه 1500ريال بپردازد. به دنبال اين تصميم وزيراقتصاد ملي در 
مصاحبه اي اعام كرد كه سود بازرگاني اتومبيل از 25تا 100هزار ريال 
افزايش يافت. وزارت دارايي نيز به ماليات حقوق افزود و نرخ برق هم در 
روز و شب يكسان شد. ازسوي ديگر روابط اقتصادي ايران و شوروي در 
مسير گســترش حركت مي كرد؛ در 16فروردين هيأت عالي اقتصادي 
شوروي وارد تهران و مذاكرات نفتي 2 كشور نيز آغاز شد. چند روز بعد 
قرارداد خريد 20هزارتن شكر سفيد ميان ايران و شوروي به امضا رسيد و 

قرار شد شوروي در اكتشاف نفت ايران مشاركت كند.
در تابستان 1346 و درحالي كه جنگ اعراب و اسرائيل تحوالت منطقه را 
تحت تأثير قرار داده بود، در اول مرداد ايران و شوروي يك پروتكل جديد 
درباره گسترش همكاري هاي اقتصادي امضا كردند و چند روز بعد اين 
كشور 100دســتگاه لكوموتيو غول پيكر به ايران تحويل داد و قرارداد 

ساخت سد ارس هم ميان 2كشور به امضا رسيد.
فصل پاييز هم براي اقتصاد كشور پرخبر بود؛ در 12آذر همزمان با افتتاح 
كارخانه بزرگ لوله سازي در اهواز، ايتاليا يك هيأت بيست نفري از صاحبان 
صنايع خود را با هدف سرمايه گذاري در ايران به تهران فرستاد. چند روز 
بعد نرخ بنزين سوپر از 9ريال به 7/5ريال كاهش يافت و كارخانه سيمان 
تهران در غني آباد شهر ري به بهره برداري رسيد. زمستان نيز با 2خبر مهم 
همراه بود؛ در بهمن ماه پنجمين چاه نفت در خليج فارس به نفت رسيد و 

در 23 اسفند كارخانه ذوب آهن بنيادگذاري شد.

 

تاالر رودكي؛ شكوه هنر ايران
تاالر رودكي پس از 10 سال تاش در آبان 1346 تاسيس شد

سوم آبان1346، نمايش باشكوه »زال و رودابه« آغاز شد. تهران 
در انتظار شبي فراموش نشدني قرار داشت، اركستر سمفونيك 
تهران با رهبري »حشمت سنجري« زيبايي ها و هنر اين شب را 
دوچندان كرد. اما اين ميزان از هنر براي افتتاح باشكوه ترين سالن 
نمايش و موسيقي در ايران كافي نبود. سيمين غانم سمفوني 
»مرد من« را اجرا كرد و سپس اپراي جشن دهگان روي صحنه 
آمد و ورود تاالر رودكي به دنياي هنر ايران را تكميل كرد. روزنامه 
اطاعات فرداي آن روز نوشت: »تاالر رودكي در تاريكي فرورفت و 
سكوت محض سالن اپرا را فرا گرفت و پرده باال رفت و نمايش آغاز 
گرديد، هر قسمت از اين نمايشات كه نشانه هنرمندي هنرمندان 
ايراني بود به طوري دلپذير انجام يافت و در خاتمه هر قســمت 
هنرمندان هنرهاي زيبا كشور كه در صحنه ظاهر مي شدند با 

كف  زدن هاي شديد مورد تحسين قرار مي گرفتند.«
تــاالر چندمنظــوره رودكي  كه ســاخت آن توســط »اوژن 
آفتاندليانس« معمار ارمني تبار در سال1336 آغاز شده بود، با 
2سالن بزرگ و كوچك به منظور اجراي تئاتر، باله، اپرا و موسيقي 

تاســيس شــد. منابع و كتاب هاي گوناگون معماري، درباره 
ويژگي ها و ساختار معماري تاالر رودكي چنين نوشته اند. اين بنا 
را نمونه اي از اپراي هال وين و با الهام از آن مي دانند؛ تاالري كه 
با زيربناي نزديك به 16000 مترمربع طي 10سال با امكانات 
بي نظيري از نور و صدا ساخته شد. يك سالن همكف و سه بالكن 
به شكل نعل اســبي و دو زيرزمين و تاالر كنسرت موسيقي با 
ظرفيت 750نفر  و ساختمان هاي اداري. مساحت كل آن نيز با 
درنظر گرفتن 7طبقه و زيرزمين و حياط و... 21000 مترمربع 

برآورد شده است. 
نخستين مدير تاالر ســعدي حســني بود. تاالر رودكي در 
فاصله سال هاي1346 تا پيروزي انقاب، تأثير بسيار جدي 
و عميقي بر پهنه هنر و فرهنگ ايران گذاشت. در موسيقي 
تمركز يا جهت گيري يك ســويه اي نداشت و در تاش براي 
ايجاد ارتباط مابين موسيقي شرق و غرب بود. اركسترهاي 
مختلفي تحت نظر سازمان برنامه هاي ايراني در تاالر فعاليت 
مي كردند. اين تاالر را مي توان دروازه ورود موسيقي ايران به 

جهان دانست. از مهم ترين برنامه هاي اجرا شده در اين محل 
مي شــود از باله »بيژن و منيژه« و اجراهاي »اركستر بزرگ 
ســازهاي ملي« به رهبري فرامرز پايور نام برد. پوســترها، 
بروشورها، كتاب ها و اســناد تصويري تاالر توسط دو طراح 
گرافيك صاحب ســبك يعني صادق بريرانــي و بهزاد حاتم 
طراحي مي شد. چند نمونه محدود نيز توسط طراحاني خارج از 
تاالر مانند مرتضي مميز و قباد شيوا طراحي شده است. نام تاالر 
رودكي با نام هنرمندان برجسته و پرآوازه اي چون محمدرضا 
شجريان، غامحسين بنان، حشمت سنجري، بهرام بيضايي، 
حسين سرشار، منيره وكيلي، ابوالحسن صبا، موريس بژار، 
مارگوت فونتين و بي شمار ديگراني در هنرهاي گوناگون به ياد 
آورده مي شود. نام سالن بزرگ تر اين مجموعه پس از انقاب 
اسامي، به »تاالر وحدت« تغيير پيدا كرد و سالن كوچك؛ با 
همان نام تاالر رودكي به فعاليت خود ادامه داد. براي مطالعه 
مصور اين تاالر به كتاب »تــاالر رودكي، گرافيك، معماري و 

هرچه« مي توان رجوع  كرد.

معراج قنبري

  بهرام  بهرامی     �����������������������������������������������������������������������������

 در اواخر آبان ماه شبكه تلفن كشــور دچار اختال و قطعي شد كه 
دليل آن صبحت بيش از اندازه خانم ها و سپس رفع مسائل رياضي 
دانش آموزان توســط تلفن مطرح شــد. طبق آمار وقت، از هر يك 
ميليون بار مكالمات تلفني كه روزانه در تهران انجام مي شد، بيش از 
40درصد اين مكالمات را خانم ها برعهده داشتند كه به دليل بيش از 
اندازه صحبت كردن با تلفن، شبكه تلفن دچار اختال و مراكز تلفن و 
شبكه كابلي را به صورت غيرفعال درآوردند. رياست شبكه مخابرات 
وقت در اين باره گفته بود كه در ساعات اداري و در شب ها كه بيشترين 

ميزان بار تماس ها را شامل مي شود، خانم ها به درددل، گفت وگو و 
تعريف شب نشــيني ها و مهماني ها مي پردازند كــه زماني بيش از 
20دقيقه را به خــود اختصاص داده و چــون در همان زمان حدود 
20 تا 30 هزار نفر مشغول تماس هستند، ظرفيت شبكه پر شده و 
مكالمه براي ديگران غيرمقدور مي شود. از طرفي دانش آموزان با تلفن 
مسائل رياضي و درسي خود را برطرف مي كنند كه باعث اشغال شدن 
شبكه ها شده و كابل هاي ارتباطي مشغول مي شوند و همين امر باعث 
مي شود در شبكه اختال و قطعي زيادي پيش  آيد. مردم هم از اين 
وضع ناراحت بوده و ما از دولت درخواست داريم كه ترتيبي بدهد تا 

حداكثر مكالمات تلفني بيش از 5دقيقه طول نكشد.

  جواد نصرتي    ������������������������������������������������������������������������������������������������������

هيچ نامي در ورزش ايران همچون شاهين به افسانه آلوده نيست و هيچ باشگاهي همچون 
آن يادآور چيزي بيشتر از فوتبال و ورزش نيست. شاهين، تنها باشگاه ايران است كه از 
ميراث عقيمش به عنوان يك مكتب اخاقي نام برده مي شود و نگاه حسرت خوارانه اي به 

جوانمرگي آن در اوج شكوهش وجود دارد.
شاهين، پيش از آنكه روح قهرماني را به پرسپوليس بدمد، سال ها رقيب تاج/ استقال بود و 
در دوقطبي طرفداران حكومت و مردم، نماينده تمايات مردم در ورزش محسوب مي شد.

ايده اين باشگاه، ارمغان تحصيل دكتر عباس اكرامي اقدم در انگليس و نزديكي اش با رئيس 
وقت فيفا بود. او با شعار، »درس، اخاق، ورزش« ورزشكاران تحصيل كرده را جذب مي كرد. 
شاهين آرام آرام بزرگ تر و محبوب تر و مكتب آن به برندي در جامعه ايران تبديل شد. در 
دهه40، شاهين ده ها زيرمجموعه در سراسر كشور داشت و  فراتر از آن نماد هواداري آن 

بخش از جامعه بود كه به حاكميت دلبستگي نداشتند.
در ســال1346، وقتي كه فوتبال شــاهين در اوج بود، مديران تاج، رقيب سنتي آن در 
سازمان تربيت بدني، قدرت گرفتند و در نامه اي انحال شاهين را رسماً اعام كردند. مردم 
اما رقابت صرف مديران چند باشگاه را دليل انحال باشگاه نمي دانستند و معتقد بودند 
پيروزي بزرگ شاهين برابر تاج در حضور شاه، چنان شاه را عصباني كرده بود كه دستور 
انحال از همان جا صادر شده بود. اين روايت، همچنان به رمزآلودگي شاهين نزديك تر 
است و با اقبال بيشتري از سوي نسل قديمي تر هواداران فوتبال مواجه است. در آن بازي 
كه 3سال قبل از انحال شاهين برگزار شد، امجديه عما در تسخير هواداراني بود كه در 

حضور شاه، از ته جانشان نام شاهين را فرياد مي زدند.
شاهين، رسما منحل  نشد و بعدا با اساسنامه جديد به فعاليت هايش ادامه داد اما ابهت آن در 
فوتبال، پس از كمي خاموشي به روح تيم جوان پرسپوليس دميده شد. مكتب و شعارهاي 

آن اما در هياهوي رقابت هاي ورزشي  به  دست فراموشي سپرده شد.
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آهسته هاي نمايش

نثر

آثار رادي به مناقشه قديمي 
شكسته نويسي در زبان فارسی دامن زد

علي اكبر شيرواني ���������������������������������������������������������������������������������

بي شــك نمايشــنامه ها و نمايشنامه نويســي نقش مهمي در نزديكي زبان 
شــاعرانه و گاه متصلب فارســي، به زبان محاوره و گفت وگو و گاه نرم داشت و 
اكبر رادي يكي از بازيگران اصلي اين عرصه بود. رادي كه از داستان نويســي به 
نمايشنامه نويسي آمده بود، زبان را بخشي از بازي نمايش مي دانست و نه جامه اي 
پوشيده بر آن. اين دليلي است كه نثر نمايشنامه هايش بر يك سياق نمي ماند 
و گرچه گفت وگونويسي هايش بســيار متكي بر زبان كوچه وبازار است، هم در 
هماوردي شخصيت و زبان كوشيده اســت، هم در فاصله گذاري با هنر نمايش 

و ضرورت صحنه. همچنين آثار رادي به مناقشــه اي قديمي در زبان دامن زد؛ 
شكسته نويسي.

شكسته نويسي در تئاتر بنابر اينكه نمايشنامه نقشه راه نمايش است، پذيرفته بود 
اما آنجا كه نمايشنامه به عنوان اثري مستقل مي خواست جايي در ادبيات پيدا 
كند يا تأثيري بر گونه هاي ديگر ادبي بگذارد، براي برخي گناهي نابخشوده بود. 

رادي مستقيم و غيرمستقيم بازار شكسته نويسي را رونق داد.
»مريم مأيوســانه روي صندلي چپ مي نشيند، دســتش را به افسردگي زير 
چانه مي زند و در ســكوت به گلدان خيره مي شود. بامداد مثل اينكه بخواهد او 
را سرگرم كند، به تحسين. بامداد: گالي قشنگيه. مريم: وا؟ واسه تو آوردم. )با 

نگاهي سودايي به گل نظر دوخته است.( دلم مي خواست يه تكه زمين داشتيم 
پونصد متر؛ يه جاي با صفايي كه آدم واقعاً طبيعتو اون جا احساس كنه. بامداد: 
خوبه، بعدش چي؟ مريم: بعدش... دويست مترشو با سليقه خودمون ساختمون 
مي كرديم؛ يه ساختموني كه پر از پنجره باشــه، با شيشه هاي رنگي، كه بوي 
درخت بده، بوي آفتاب بده. بعد بقيه زمين مونم گلكاري مي كرديم، گالي مريم 
و اطلسي. يه جوي آبم از ميون گال رد مي شد. خيلي خوبه، نه؟ بامداد:... مريم: 
)مجذوب تخيالت خود شــده اســت.( آدم ها صبح ها با عطر طبيعت از خواب 
بيدار بشه؛ بعد پنجره ها را وا كنه كه آفتاب بياد. بامداد: آره... نقص نداره. مريم: 

بامي جان... امسال تابستون كجا مي ريم؟«

 از اندوه 
بي آبي حمام ها

»خواب هاي فلزي« كه در سال1346 منتشر 
مي شود، يكي از مجموعه شعرهايي است كه 

بخشي از جريان شعر پيشرو در دهه40 را 
نمايندگي مي كند

������������������������������������������������������������   مرتضي كاردر
 

»من از تمامي كوچه هاي روز مي رفتم/ كه تو را 
باور كنم/ ولي بذرهاي ترديد/ در مزارع شبانه/ 

شيارهاي ابريشمي شخم را/ بارور مي شدند
در جيب هاي معتاد بندر/ كشتي ها خمار بودند/ 
و در افق هاي توتوني/ من/ قاچاق آب هاي جامد 

را/ كشف كردم
تمامي »آژيرها«/ اغتشاش را/ زوزه مي كشيدند/ 
و در ســالن خيابان هاي شهيد/ كنسرت عظيم 
بوق ها را/ با گوجه فرنگي گنديده/ اســتقبال 

مي كردند
تو در دودها چرك مي شــدي/ و از اندوه بي آبي 
حمام ها/ در پارتي غنچه هاي سرمازده/ دستمال 
كاغذي »جرك« را/ به بيني هاي مضطرب/ تعارف 

مي كردي�
من رخت هــاي پاييزي ات را/ در طشــت بهار 
مي شستم/ طشت به زردي نشست/ و واژه هاي 

»سبز«/ به طناب/ آويزان/ نشدند�«
گونه اي از شعر كه در ميان شاعران جوان دهه40، 
به ويژه در مجله هايي مثل فردوسي، رونق دارد، 
شــعري اســت اغلب بدون وزن و بي توجه به 
پيشينه شعر فارســي كه پس از موج نو، شكل 
گرفته اســت؛ شــعري كه كمي بعد حلقه ها يا 
جريان هايي مثل »شعر حجم« و »شعر ديگر« از 
آن منشعب مي شود و تمايز و تشخص بيشتري 
پيدا مي كنــد� »خواب هاي فلزي« شــهرام 
شاهر ختاش يكي از مجموعه هاي نمونه اي چنين 

شعري است�
به كاربردن واژه هاي امروزين، به ويژه واژه هاي 
غربي كه زندگي مدرن را نمايندگي مي كنند، از 
ويژگي هاي شعر شاهرختاش است؛ مثاًل وقتي 
مي گويد: »در رونق خنده هاي ترانزيستوري/ بايد 
دوست بداري شب را« يا وقتي مي گويد: »از زمين 
قسطي مي آمدم/ كه تنفس مرا به سفته فروخته 
بودند/ از انتهاي بانك هــا/ـ   با تفقد نزول ـ/ به 
تجمل ويترين ها مي آمدم��� « ناگفته پيداست كه 
شاهرخ تاش و شاعراني نظير او نگاهي انتقادي 
به زندگي مدرن دارند و پديد ه هايي مثل فقر و 
فاصله طبقاتي-  از منظري كه لزوما مثل شــعر 

سوسياليستي نيست- مسئله شان است�
تركيب سازي هاي وصفي و اضافي غريب و بديع، 
درهم ريختن ساختار تركيب ها، توجه به ماهيت 
كلمه و استخراج وجه بعيدي از كلمه و به دست 
دادن تصويرهاي اساطيري يا آخرالزماني از ديگر 
ويژگي هاي شعر اين شــاعران است كه فارغ از 
ارزش داوري، بخشي از جريان شعر نو را نمايندگي 
مي كننــد؛ جرياني كه در ســال هاي دهه 40 و 
50چندان با استقبال عموم مواجه نمي شود، اما در 
سال هاي بعد، به ويژه سال هاي اخير، شاعران جوان 
در پي كشف ريشــه هاي تحول در شعر فارسي 
دوباره به سراغ آن مي روند و حتي نمونه هايي به 

سبك و سياق شعر آن سال ها خلق مي كنند�
شعر شهرام شــاهرختاش گاه در تصويرگرايي 
شبيه احمدرضا احمدي اســت، گاهي از نظر 
اجتماعي به شــعر متعهد نزديك است، اما از 
نظر زباني و قدرت تركيب سازي و تصويرگري، 
قابليت هاي الزم براي تمايز در شــعر موج نو و 
تبديل شدن به يكي از اسطوره هاي كشف ناشده 
سال هاي بعد را دارد؛ وقتي دفتر نخست او آكنده 
از چنين سطرهايي اســت: »شرم مستطيلي 
پنجره/ اســتعداد خطوط نابت را/ به وهم باغ 
سپرد / غرور سبز علف ها/ و/ گل هاي تغزل/-  در 

اصطكاك حرير/ به هذيان باد پيوستند«�
او در دهه 40، ســه مجموعه منتشــر مي كند: 
خواب هاي فلزي و »شــهر دشوار حنجره ها« و 
»فصل غليظ گيســو«� در دهه 70 نيز مجموعه 
»دست بر پيشــاني ايام« از او منتشر مي شود� 
اما بعدها فراموش مي شــود و هنوز در غربت و 

فراموشي روزگار مي گذراند�

شعر نو در ترانه
استفاده از شعر »زمستان« براي ساخت ترانه

نهادي براي خوش خط ها
تأسيس رسمي انجمن خوشنويسان ايران

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   �����������������������������������������������

در ســال1346، انتشــارات »اشرفي« -كه 
حدود 5ســال از عمرش مي گذشت و دوره 
رونق و شــكوفايي را مي گذرانــد- كتاب از 
هوا و آينه هاي احمد شــاملو را منتشر كرد. 
مؤسس اين نشر ابوالقاسم اشرف الكتابي از 
خوانساري هاي كتاب دوست بود كه به دليل 
مشــكالت زندگي امكان تحصيــل برايش 
مهيا نشــده بود. او كه از كودكــي در مغازه 
خواربارفروشي كار كرده بود، در سال1322 
زادگاهش، خوانســار را ترك كرد و به تهران 
آمد و به واســطه اقوام كتابفــروش اش، به 
علي اكبــر علمي معرفي شــد. در آن زمان، 
عبدالرحيم جعفري )بنيانگذار انتشــارات 
اميركبير( هنوز در كنار علمي ها كار مي كرد 
و ابوالقاسم كمك و شــاگرد او شد. به مرور، 
كارها را آموخت و با رفتن جعفري حقوقش 
هم افزايش يافت. اما كار در چاپخانه علمي ها 
زياد و دشوار بود؛ 17ســاعت در شبانه روز، 
آن هم بدون بيمه. پس كار كتاب را رها كرد و 
در »400دستگاه« خواربارفروشي گشود. اما 
دست تقدير او را دوباره به سوي كتاب كشاند. 
چندي نگذشته بود كه عبدالرحيم جعفري 
به همــراه 2نفر ديگر به مغــازه اش آمدند و 

با اصرار از او خواســتند كه همكار جعفري 
شود. اين همكاري نيز پس از 8سال به پايان 
رسيد و پس از گذراندن تمام اين تجربيات 
بود كه سرانجام ابوالقاسم اشرف الكتابي در 
سال1341 انتشــارات »اشرفي« را تاسيس 
كرد. مبنايش براي انتخــاب كتاب رضايت 
دلش بود، اما كتاب هاي مذهبي را بيشــتر 
دوست داشت. مهدي سهيلي، احمد شاملو، 
مهدي آذريزدي و نصــرت رحماني ازجمله 
كســاني بودند كه براي چاپ آثارشان به او 
مراجعه مي كردند. او همچنين به دليل چاپ 
رســاله امام خميني )ره( و چــاپ آثاري از 
غالمحسين ساعدي، توسط ساواك بازداشت 
شــد. هرچند عبدالرحيم جعفري مسبب 
بازگشت اشرف الكتابي به كار كتاب بود، اما 
همو بود كه زمينه ورشكستگي نشر اشرفي 
را ايجاد كرد. ابوالقاســم اشــرف الكتابي در 
اين باره گفته: »عبدالرحيم جعفري آمد نبش 
روبه روي ما مغازه باز كرد. به او گفتم: من آمدم 
خارج از شــهر، اينجا محل است. شما چند 
فروشگاه زديد. رفتم اتحاديه شكايت كردم. 
آن زمان هر مغازه   ي كه مشــابه ديگري كار 
مي كرد بايد 300متر فاصله را رعايت مي كرد. 
محمدعلي اردهالي و حاج محمد ترقي از من 
حمايت و دفاع كردند. تالش كردند جعفري 

كتابفروشــي باز نكند و فقط لوازم التحرير 
بفروشد. جعفري از شكايت من خيلي ناراحت 
شد. يك شب كفش دوزان، يكي از دالل هاي 
كاغذ را سراغم فرستاد و از طرف او گفت: من 
شكست مي خورم. اين مغازه مال خود توست! 
خالصه مرا فريب داد و من رضايت دادم، اما 
تا مرز ورشكســتگي رفتم. مجبور شدم پول 
نزول كنم و بهره بدهم. بدهــي ام در حدود 
800هزار تومان بــود و 20ميليون كتاب در 
انبار داشتم. به مرور زمان بدهي ها و طلبكارها 
زياد شدند. با 2پسرم در مغازه مي ايستاديم و 
كار مي كرديم تا بدهي ها را بدهيم. با اين  حال 

من جعفري را بخشيدم«.

روزنامه نخبگان 
آغاز انتشار روزنامه آيندگان

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �������������������������������������������������������������������

در تابســتان1344، داريوش همايون كه به واســطه مقاالتي كه در 
روزنامه ها نوشته بود، اســم و رســمي به هم زده بود، با اسداهلل علم و 
اميرعباس هويدا مالقات كرد و در اين ديدار موضوع راه اندازي روزنامه 
جديدي را كه صبح ها منتشــر شــود، مطرح كرد. همايون، به گفته 
خودش، براي تأسيس روزنامه از حمايت علم، هويدا و حتي نعمت اهلل 
نصيري )سومين رئيس ساواك( برخوردار بود، اما بي اعتمادي شاه به او 
كه مشي ليبرالي اش را نمي پسنديد، مانع بزرگي بر سر راه انتشار روزنامه 
بود. از طرف ديگر، در اين مقطع، روزنامه هاي زيادي در كشور منتشر 
مي شد و دستگاه حكومت كه دنبال دردسر تازه نمي گشت، عالقه اي 
به صدور امتياز روزنامه جديد نداشت. باالخره، بعد از 2سال مشورت 
ـ درحالي كه 51درصد سهام روزنامه به دولت تعلق داشت و 49درصد 
مابقي به همايــون و دو نفر ديگرـ  در 2مــرداد 1346، امتياز روزنامه 
»آيندگان« به نام فريده كامكار شــاهرودي )دوســت و هم شاگردي 
كودكي همايون( صادر شد كه البته بعد از شروع كار نتوانست با همايون 
كنار بيايد و امتياز روزنامه به دكتر حســين اهري )رئيس سابق بانك 
رهني و دوست هويدا( داده شــد. همايون دستگاه هاي چاپ مدرن و 
پيشرفته اي را از خارج وارد كرد و چاپخانه روزنامه در زميني در خيابان 
فروردين، ســاخته شــد. دفتر روزنامه هم بَِر خيابان شاه )جمهوري 
اســالمي( و مشــرف به چاپخانه بود. 25آذر1346 نخستين شماره 
آيندگان در 8صفحه و به قيمت 5ريال كه نســبت به روزنامه هاي آن 
دوران گران بود، به سردبيري غالمحسين صالحيار منتشر شد. باز به 
گفته خود همايون، از آنجا كه زمزمه هايي درباره َسر و ِسّر آيندگان با 
اسرائيل يا »سيا« به گوش مي رسيد، نگاهي مثبتي به آن وجود نداشت 
و مدتي طول كشيد تا بدبيني ها نسبت به آن كم شود و فروش اش روي 
غلتك بيفتد. در شروع كار، ســه چهار هزار نسخه منتشر مي شد و در 
اواخر دوره مسئوليت همايون در آيندگان، سي،چهل هزار نسخه در 
روز از چاپخانه بيرون مي آمد. اين ارقام در قياس با روزنامه هاي قديمي و 
بزرگي مثل »اطالعات« و »كيهان« چندان زياد نبود، اما نمي شود انكار 
كرد كه آيندگان پايه گذار سبك نويني از روزنامه نگاري شد كه حتي 

برخي از روزنامه هاي روشنفكري بعد از انقالب نيز از روي دست آن نگاه 
مي كردند. مخاطبان آيندگان را طبقه تحصيل كرده و روشنفكر تشكيل 
مي دادند و مسئوالن و سياســتمداران به مقاالت و گزارش هاي اين 
روزنامه توجه داشتند. نام هاي برجسته اي همچون قاسم هاشمي نژاد، 
هوشنگ وزيري، حسين مهري، محمد قائد، سيروس علي نژاد، پرويز 
نقيبي، هوشنگ گلمكاني، جعفر مدرس صادقي، فيروز گوران، بهنام 
ناطقي، كامبيز درمبخش و... در بخش هاي مختلف با آيندگان همكاري 
كردند كه بعدها حضور هر يك از آنها در هر نشريه اي به آن نشريه وزن 

و اعتبار مي داد.

مرگ در راه ايده آل هاي انساني، تراژدي نيست

سال بلند پروازي 

آنتيگون خسروي روي صحنه 

سينما 

تئاتر 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������

ســال46، ســينماي فارســي همچنان تحت تأثيــر موفقيت 
شگفت انگيز »گنج قارون« اســت و با فردين و بي فردين، الگوي 
داستاني فيلم سيامك ياسمي، سرمشق فيلمسازان بسياري است 

جز خود ياسمي! 
كارگردان گنج قارون، تقليد از خود را كسر  شأن مي داند و با »طوفان 
نوح« و »داالهو« دنبال موج آفريني هاي تازه در سينماي فارسي 
است. تماشــاگر اما همچنان فردين و گنج قارون مي خواهد. به 
همين دليل فيلم فرديني »شكوه جوانمردي« )اسماعيل رياحي(، 
فروشي تضمين شــده دارد و »چرخ فلك« )صابر رهبر( با حضور 
توأمان فردين و بيك راه سرراســت تري را به ســمت گيشه طي 
مي كند. سينماي فارسي در سالي كه توليدات ارزانش فيلم هايي 
چون »داش احمــد« )منوچهر صادق پور( و »در جســت وجوي 
تبهــكاران« )رضا صفايي( هســتند، با »المــاس 33« )داريوش 
مهرجويي( بلندپروازي مي كند؛ پرخرج ترين فيلمفارسي زمانه اش 
با فيلمبرداري اســكوپ رنگي، زمان طوالني )باالي 3ســاعت(، 
هنرپيشه خارجي )نانســي كواك و...( و باالرفتن تعداد جلسات 
فيلمبرداري )آغاز توليد45، پايان بهار46( 2 ميليون تومان خرج 
برداشت. قرار بود فيلم در پخش جهاني ســود سرشاري نصيب 
تهيه كننده اش نصرت اهلل منتخب كند ولي فيلم در تهران هم خوب 
نفروخت و نسخه طوالني تري كه براي اكران بين المللي آماده شده 
بود روي دست منتخب ماند. نخستين فيلم داريوش مهرجويي، 
فيلمي حادثه اي با پرداختي هجوآلود از كار درآمد؛ شكستي تمام 
و كمال كه نتيجه بلند پروازي اي خام دســتانه بود. تا همين چند 

سال پيش الماس33 فيلمي بود كه همه در مورد ناديده گرفتنش 
در كارنامه مهرجويي توافق داشتند. سال46 مهرجويي از آمريكا 
آمده و فلسفه خوانده، شد سازنده فيلمي كه هر چيزي كه روزگاري 
گل كرده بود، كمي در آن وجود داشــت. در همين ســال محمد 
زرين دست كه با »هاشم خان« اميدهايي را برانگيخته بود »وسوسه 
شيطان« را براساس »برادران كارامازوف« داستايوفسكي ساخت؛ 
كوششي ديگر براي ارتقاي سطح فيلمسازي كه مثل الماس33، 

كارگرداني فرنگ رفته پشت دوربينش قرار داشت.
»سياوش در تخت جمشــيد« فريدون رهنما، غريب ترين فيلم 
اكران46 بود؛ فيلم محبوب هانري النگوا كه در سينما تك فرانسه 
با استقبال مواجه شــد در اكران تك هفته اي اش در سينما بلوار 
كمترين تماشــاگر را جذب كرد. برخالف فرانسه، در اينجا فيلم 
رهنما الكن، مالل آور و غيرسينمايي ارزيابي شد. سياوش در تخت 
جمشيد، آن روي ســكه بلندپروازي هاي سينما در سال46 را به 

نمايش مي گذاشت.

  مهرداد رهسپار   ������������������������������������������������������������������������

ركن الدين خسروي در اسفند سال1346 نمايشنامه آنتيگون ژان 
آنوي را به صحنه مي برد. 

در اين نمايش ثريا قاسمي در نقش آنتيگون، پروين ملكوتي در 
نقش دايه، سيمين داوري در نقش ايسمنه، سعيد نيكپور در نقش 
هايمون، محمدعلي كشاورز در نقش كرئون، فرهاد رادمنش در 
نقش غالم، داور رادمنش، رشيد بهنام و محمدباقر غفاري در نقش 
نگهبان، منوچهر احمدي در نقــش قاصد و رضا معيني در نقش 
راوي بودند. در مجله آرش، شماره16 اسالم كاظيمه نقدي بر اين 

اجرا نوشته است. در اين نقد آمده: 
»خســروي: به گمان من نفــس تراژدي را بايد در شــخصيت 
كرئون جست، آنتيگون بدان گونه كه امروز تئودوراكيس، ملينا 
مركوري، ايرنه پاپاس به خاطر رهايي از پوچي و زشتي به ستيز 
برخاسته اند، در راه عقيده اش مبارزه مي كند و مي ميرد و مرگ 

در راه ايده آل هاي انساني تراژدي نيست.
كاظميه: خسروي با به صحنه آوردن اين نمايشنامه نشان داد كه 
كارگرداني دل آگاه است. زيرا اين نمايشنامه »براي ملت فرانسه 

سرمشق جدال در برابر بردگي و به خاطر آزادي بود«.
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مصايب يك خوانساري كتابفروش
چاپ »از هوا و آينه ها«ي شاملو در انتشارات اشرفي 

نشر

شعر 

  حسين عصاران   �����������������������������������������������������������������������

از بررسي مجالت و نشريات فرهنگي و هنري اواسط دهه 40چنين 
برمي آيد كه مقوله »شعر نو« و زيرشاخه هاي آن، نه تنها از مراحل 
ناباوري اديبان گذشته گرا به آن عبور كرده، بلكه با انتشار پرحجم 
اشعار تازه اش، در كنار مباحث نظري چهره هاي شناخته شده اي 
چون رضا براهني، اسماعيل نوري عال، يداهلل رؤيايي و نادر نادرپور، 
مورد استقبال طيفي از طبقه متوسط شهري نيز قرار گرفته است.

بررسي متمركز كالم ترانه هاي آن دوره، به ويژه در تجربه ورزي هاي 
پردامنه  پرويز وكيلي نيز چنين مي رساند كه اين هواي تازه به كالم 
ترانه ها نيز نشت كرده و همگام با حركت پرشتاب شعر فارسي به 
ســمت تغيير معيارها و چهارچوب ها، سليقه اي تازه در ساخت و 

پرداخت كالم و شعر ترانه ها نيز شكل گرفته است.
يكــي از نمودهاي ايــن نوجويــي را مي توان در انتخاب شــعر 
شناخته شده »زمستان«، سروده مهدي اخوان ثالث، توسط امين اهلل 
رشيدي )الف. آشنا( و آهنگسازي روي آن در سال 1346 ردگيري 
كرد. هر چند كه تصويب آن براي اجــرا منوط به اعمال تغييرات 
موردنظر دكتر نيرسينا )رئيس شوراي شعر راديو( مي شود: »پيرهن 
چركين« به »مي فروش«، »ســرت خوش باد« به »دلت خوش 
باد«، »سنگ تيپاخورده« به »ديوانه سرگشته« و »دشنام پست 
آفرينش« به »در جلوه هاي آفرينش«؛پس از موافقت اخوان ثالث 
با اعمال اين تغييرات، ترانه زمســتان با تنظيم سيروس شهردار، 
توسط اركستر راديو و صداي پروين اجرا و به دليل يا بهانه گذشتن 
از فصل زمستان، 2سال بعد در سال1348 از راديو پخش مي شود.

دســتمايه شــدن شــعر زمســتان را مي توان يكي از نخستين 

انتخاب هاي آهنگسازان ايراني از گستره رو به گسترش »شعر نو« 
براي ساخت ترانه حســاب آورد؛ اتفاقي كه در دهه هاي بعدي در 
گونه ها و فضاهاي متفاوت بارها تجربه شد، هر چند كه در بيشتر 
موارد، برحسب سليقه و توانايي آهنگسازان و خوانندگان، ترانه هاي 
ساخته و پرداخته شده هم تراز با شعر انتخاب شده قرار نگرفته يا 

دست كم ارزش افزوده اي بر آن نشده است.

  حافظ روحاني   �������������������������������������������������������������������������

نخستين گام در تأسيس انجمن خوشنويســان ايران به سال 1329 
برداشته شد؛ زماني كه برادران اميرخاني )سيدحسين و سيدحسن(، 
علي اكبر كاوه، ابراهيم بوذري و دكتر مهدي بياني، استاد ادبيات دانشگاه 
تهران و نسخه شناس، با مشاركت اداره كل هنرهاي زيبا كالس هاي 
آزاد خوشنويسي را تأســيس كردند. اين اقدام از آن رو اهميت داشت 
كه رشته خوشنويسي به عنوان يك رشته مستقل هنري در دانشكده 
هنرهاي زيبا تدريس نمي شــد و در واقع از زماني كه فعاليت مدرسه 
صنايع مستظرفه قديم متوقف شده بود، آموزش خوشنويسي دوباره به 
شكل سابق استادشاگردي تدريس مي شد. اما اين كالس هاي آزاد به 
يك معني شكل نوين آموزش هنري را كه پيش تر توسط كمال الملك 

باب شده بود، احيا كرد.
اما تأسيس رسمي نهادي با عنوان انجمن خوشنويسان ايران به تاريخ 
19شهريور ماه ســال1346 رخ داد. در اين روز انجمن خوشنويسان 
ايران رسماً و با همين نام به ثبت رسيد. با اين حال ميان كالس هاي آزاد 
خوشنويسي كه ذيل اداره كل هنرهاي زيبا فعاليت مي كرد و انجمن 
خوشنويسان ايران تفاوت عمده اي وجود داشت. انجمن خوشنويسان 
ايران از زمان تأســيس تا امروز به تشــكيالت بزرگ و سازمان يافته 
كم و بيش مستقلی تبديل شده كه هم اكنون با صدها شعبه در تهران و 
شهرهاي ديگر و حتي 7شعبه در 7كشور خارجي فعاليت مي كند. تأثير 
انجمن خوشنويسان تا آن جاست كه تقريباً عمده هنرمندان خوشنويس 
از دهه1340 تا امروز در اين نهاد آموزش ديده اند و عالوه بر اين، انجمن 
خوشنويسان ايران تا حدي به مانند صنف هم عمل مي كند. با اين حال 

به نظر مي رســد كه خوشنويسي همچنان بيشــتر به عنوان صناعت 
شناخته مي شود تا هنر و شايد از همين رو باشد كه همچنان به عنوان 

رشته مستقل در دانشگاه ها تدريس نمي شود.

سوداي ساخت فيلم جهاني با »الماس 33«، اقتباس از داستايوفسكي با 
»وسوسه شيطان« و تجربه غريب رهنما با »سياوش در تخت جمشيد«
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